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nedan: 
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1 Allmänt 
 

Den elektroniska tjänsten SATU är ett program som administreras av 
Energimyndigheten. Programmet används förutom av Energimyndigheten även av 
elproducenter som erhåller produktionsstöd för el som produceras med förnybara 
energikällor, verksamhetsutövare som erhåller kompensationsstöd inom 
utsläppshandeln och kontrollörsorganisationer. 

SATU-programmet används med webbläsare. Programmet ska vara så användarvänligt 
som möjligt: all väsentlig information som hör ihop har samlats på en och samma plats; 
genom länkarna förs man direkt över till andra relaterade frågor; programmet styr 
användaren och hindrar att man av misstag startar fel funktioner genom att blockera 
användningen av knappar som inte är tillåtna för tillfället.  

Länkarna i fönstren och i listorna skiljer sig från annan text genom att de på sedvanligt 
sätt är understrukna och har en annan färg. 

Knapparna har en gul eller brungrå färg. En gul knapp är aktiv, dvs. om man klickar på 
knappen utför programmet den funktion som står på knappen. En brungrå knapp är 
inaktiv, dvs. om man klickar på knappen utförs ingen funktion. På detta sätt styr 
systemet användaren genom att visa vilka knappar som kan användas i respektive 
situation. 

Allmänna knappar: 

 "ÅTERGÅ": du återförs till föregående fönster 
 "SPARA OCH ÅTERGÅ": det uppgiftskort som du arbetat på sparas och du 

återförs till föregående fönster 
 "SPARA": sparar det uppgiftskort som du arbetat på 
 "TA BORT": raderar en blankett eller ett uppgiftskort i systemet. I regel 

kan du radera en blankett tills den för första gången skickats till 
Energimyndigheten. 

 "SKRIV UT": skriver ut uppgiftskortets uppgifter på papper 
 "FÖREGÅENDE": du återförs till föregående uppgiftskort i den blankett som du 

arbetar med 
 "NÄSTA": du förs till nästa uppgiftskort i den blankett som du arbetar 

med 
 "UNDERTECKNA": undertecknar blanketten och sänder den till 

behandling i nästa fas 

När du fyller i uppgiftskorten ska du observera att en del uppgifter på uppgiftskortet är 
obligatoriska. De obligatoriska uppgifter som saknas visas överst på blanketten när du 
sparar eller lämnar uppgiftskortet, se bild 1 här nedan. De saknade uppgifter som 
hindrar att blanketten sparas är markerade med en röd STOP-symbol. Övriga 
obligatoriska uppgifter är markerade med ett rött utropstecken. Dessa markeringar 
hindrar inte att blanketten sparas, men uppgifterna måste ändå fyllas i vid något tillfälle 
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för att användaren till exempel ska kunna gå från en blankett till en annan. Om du håller 
på att lämna uppgiftskortet utan att ha sparat uppgifterna upplyser programmet dig om 
detta. Du kvitterar anmärkningen genom att klicka på "OK" och återförs då till det 
fönster som du höll på att lämna. I det här skedet har du ännu möjlighet att spara 
uppgifterna; men om du på nytt lämnar uppgiftskortet utan att spara förhindrar 
systemet inte längre detta, utan låter dig lämna kortet utan att spara. 

 

 Bild 1 Visning av obligatoriska uppgifter 

Vid vissa skeden i processen kräver systemet att du lägger till en bilaga. Så här 
bifogar du en bilaga (se även bilden här nedan): 

 klicka på "SPARA" (det är inte alltid obligatoriskt, men det skadar inte heller om 
du klickar på spara en extra gång) 

 om det är möjligt att bifoga olika typer av bilagor ska du välja en typ av bilaga i 
rullgardinsmenyn 

 skriv in en beskrivning av bilagan (inte obligatoriskt) 
 ange bilagans sökväg i fältet "Sökväg till bilagan". Det gör du genom att klicka 

på knappen "Browse...” och söka efter den aktuella filen i filsystemet (klicka på 
"OPEN"). 

 klicka på "LÄGG TILL BILAGA". 

 

Observera att du inte behöver fylla i hela blanketten på en gång. Du kan avbryta 
ifyllandet nästan när som helst genom att till exempel klicka på "SPARA OCH ÅTERGÅ". 
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Du kan senare fortsätta att fylla i blanketten där du slutade senast. Det gör du genom 
att först gå till anläggningens eller kontrollörens uppgiftskort och där klicka på 
statuslänken för den process vars blankett du senast höll på att fylla i. 

Systemet har även elektroniska anvisningar (e-hjälp). E-hjälpen finns i anslutning till 
programmets olika funktioner och markeras med ett frågetecken framför det ställe som 
hjälpen handlar om. 

 

Genom att klicka på frågetecknet öppnas hjälptexten i ett separat fönster (eller en 
separat flik). Om fönstret inte stängs öppnas nästa e-hjälp i samma fönster. 

Utöver e-hjälpen kan den här bruksanvisningen hämtas i pdf-format i systemet. 
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2 Att starta programmet 
 

Du startar programmet genom att i webbläsarens adressfält skriva in: 

https://tuotantotuki.emvi.fi 

varvid programmets infosida/ingångssida öppnas: 

 

 Bild 2 Ingångssida för SATU-systemet 

Om du klickar på "Logga in" i menyn till vänster öppnas fönstret för inloggning 
(Suomi.fi-identifikation): 

 

 

https://tuotantotuki.emvi.fi
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 Bild 3 Inloggning i systemet 

Du loggar in t.ex. med hjälp av dina egna bankkoder: klicka på symbolen för din bank 
och identifiera dig med bankkoderna som vanligt. 

Programmet stängs av automatiskt om det inte har använts på ett tag. Om programmet 
har stängts av måste du logga in på nytt. Normalt lämnar du programmet genom att 
klicka på "Logga ut" i menyn till vänster. 

3 Elproducent 

3.1 Menyer  
 

Elproducenten har tillgång till åtta menyalternativ som visas i menyn till vänster i 
fönstret: 

1. "Ingångssida" 
2. "Elproducentens blanketter" 
3. "Elproducenter" 
4. "Anläggningar med produktionsstöd" 
5. "Utbetalning av produktionsstöd" 
6. " Grunderna för produktionsstöd" 
7. "Bruksanvisning" 
8. "Logga ut" 

 

3.2 Menyalternativ: Ingångssida 
 

När en elproducent loggat in och identifierat sig öppnas fönstret "Ingångssida" 
automatiskt, se bilden här nedan. 
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På ingångssidan visas elproducentens oavslutade ärenden i systemet. Du kan gå direkt 
till dessa ansökningar eller anmälningar genom att klicka på ärendets diarienummer. 
På ingångssidan visas dessutom när användaren sist har loggat in i systemet. 

 

3.3 Menyalternativ: Elproducentens blanketter 
 

 

 Bild 4 Fönstret Elproducentens blanketter 

Via den här sidan kan elproducenten söka bland ansökningar och anmälningar (med 
undantag av ansökningar om utbetalning, som finns på sidan "Utbetalning av 
produktionsstöd").  

Funktionerna i fönstret: 

 I tabellen visas alla fakta om elproducenten: 
o elproducent (den här raden visar endast elproducentens namn om det 

inte har matats in någon anläggning för elproducenten) 
o elproducentens anläggning (på raden visas elproducentens och 

anläggningens namn) 
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o anmälan eller ansökan som gäller elproducentens anläggning (på raden 
visas elproducentens namn, anläggningens namn och typen av 
anmälan/ansökan) 

 Varje understruket ord i tabellen är samtidigt en länk, dvs. genom att klicka på 
ordet kommer du till det aktuella uppgiftskortet (elproducentens uppgiftskort, 
anläggningens uppgiftskort eller uppgiftskortet för anmälan/ansökan). 

 Som standard visar listan alla fakta om elproducenten. Vilka rader som visas i 
listan kan begränsas med sökvillkor: 

o Elproducent: sökningen gäller elproducentens namn eller en del av 
namnet (elproducenten kan bara söka uppgifter om sig själv) 

o Anläggning: sökningen gäller anläggningens namn eller en del av namnet 
o Diarienummer: sökningen gäller diarienumret 
o Beslutsdatum: i sökningen anges ett datumintervall inom vilket 

Energimyndigheten har fattat ett beslut i ärendet 
o Stödform: sökningen gäller ansökningar om det valda produktionsstödet 
o Blankettyp och Status: sökningen gäller den valda blankettypen och 

statusen 
o Du kan ange ett eller flera sökvillkor (kombineras med OCH-operatorn) 
o Starta sökningen genom att klicka på "SÖK" 
o Knappen "TÖM SÖKVILLKOR" tömmer alla sökfält 

Första gången fönstret öppnas kan det hända att tabellen bara visar en rad med 
elproducentens namn. Om Energimyndigheten har skapat anläggningar för 
elproducenten i systemet visas varje anläggning på en egen rad. 

3.4 Menyalternativ: Elproducenter 
 

Menyvalet "Elproducenter" öppnar följande fönster: 

 

 

 Bild 5 Fönstret Elproducenter 
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I listan visas endast en rad med namnet på den elproducent som använder programmet. 
Genom att klicka på länken kommer du till elproducentens uppgiftskort. 

3.5 Menyalternativ: Anläggningar med 
produktionsstöd 

 

Menyvalet "Anläggningar med produktionsstöd" öppnar följande fönster: 

 

 Bild 6 Fönstret Anläggningar med produktionsstöd 

I listan visas de kraftverk som skapats i SATU-systemet för elproducenten som 
använder programmet. Anläggningarna skapas av Energimyndigheten. Textsökningen i 
fönstret inbegriper alla kolumner i tabellen; som standard visar listan elproducentens 
alla anläggningar. Genom att klicka på anläggningens namn kommer du till 
anläggningens uppgiftskort. 

3.6 Menyalternativ: Utbetalning av produktionsstöd 
 

Menyvalet "Utbetalning av stöd" öppnar följande fönster: 
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 Bild 7 Fönstret Utbetalning av produktionsstöd 

På den här sidan listas ansökningarna om utbetalning av stöd. Elproducenten börjar 
fylla i ansökan om utbetalning av produktionsstöd på anläggningens huvudsida, men 
efter att ansökan har sänts till kontrollören följer man lättast behandlingens status i det 
här fönstret. I fönstret visas även datumet för utbetalning av det produktionsstöd som 
Energimyndigheten har godkänt. 

Funktionerna i fönstret: 

 I tabellen visas alla fakta om ansökningarna om utbetalning av 
produktionsstöd: 

o Elproducent 
o Elproducentens anläggning 
o Ansökans diarienummer. Ansökan får ett diarienummer när den för första 

gången sänds till Energimyndigheten. 
o Ankomstdatum: datumet då ansökan har kommit in till 

Energimyndigheten. 
o Stödform: typ av stöd som man ansöker om (Fast stöd eller 

Inmatningspris för förnybar energi) 
o Kraftverkstyp 
o Energikälla (gäller det avskaffade fasta stödet) 
o Status: status för behandlingen av ansökan 
o Period(er): den period som ansökan avser. Fast stöd betalades ut per 

kalenderår, inmatningspris betalas ut för en tremånadersperiod 
(prisperiod).  Ett skogsfliskraftverk kan ansöka om utbetalning av 
inmatningspris för flera på varandra följande prisperioder (max. 4). 

o Stödbelopp: stödbeloppet som utbetalas (euro) 
o Utbetalningsdatum: datumet då stödet utbetalas. 

 Som standard visar listan elproducentens samtliga ansökningar om utbetalning. 
Vilka rader som visas i listan kan begränsas med sökvillkor.  
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3.7 Menyalternativ: Grunderna för produktionsstöd 
 

Menyvalet "Grunderna för produktionsstöd" öppnar följande fönster: 

 

 Bild 8 Fönstret Grunder för utbetalning av produktionsstöd 

Fönstret visar värdena för beräkningsparametrarna som påverkar produktionsstödets 
belopp vid olika tidpunkter. Dessa parametrar är 

 Medelvärdet av marknadspriset på el under 3 månader 
 Medelvärdet av marknadspriset på en utsläppsrätt under 3 månader 

(utbetalningsgrund för skogsfliskraftverk) 
 Torvskatten (utbetalningsgrund för skogsfliskraftverk) 
 Inmatningsprisets belopp (utbetalningsgrund för skogsfliskraftverk) 

 

3.8 Elproducentens uppgiftskort "Basuppgifter om 
elproducenten" 

 

Elproducentens uppgiftskort heter "Basuppgifter om elproducenten" och visas i bild 9. 
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 Bild 9 Elproducentens uppgiftskort (den övre delen) 

 

Till elproducentens uppgiftskort kommer du genom att klicka på länken med 
elproducentens namn i fönstret "Elproducenter – ingångssida" eller "Elproducenter".  

Elproducenten kan själv till en viss del uppdatera basuppgifterna om sig själv på detta 
uppgiftskort. Elproducenten kan till exempel inte uppdatera FO-numret direkt på kortet. 
Om fältet har en gul ram kan elproducenten själv uppdatera uppgifterna i fältet. 
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3.9 Anläggningens uppgiftskort "Kraftverkets 
huvudsida" 

 

Till anläggningens uppgiftskort kommer du genom att klicka på länken med 
anläggningens namn i fönstret "Elproducenter – ingångssida" eller "Anläggningar". Bild 
10 visar den övre delen av anläggningens uppgiftskort: 

 

 Bild 10 Anläggningens uppgiftskort (den övre delen) 

Knapparna i den övre delen av bilden ("ÅTERGÅ", "SPARA OCH ÅTERGÅ", "SPARA", 
"SKRIV UT") sparar och skriver ut uppgifterna på anläggningens uppgiftskort eller 
återför dig till föregående fönster. Under dessa finns följande rader: 

 Kvotansökan (visas endast för vindkraftverk) 
 Förhandsmeddelande: 
 Ansökan om godkännande: 
 Inmatningspris: (gäller ansökningar om utbetalning) 
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Dessa rubriker handlar om olika åtgärder som man kan vidta för anläggningen som 
uppgiftskortet gäller: kvotansökan för vindkraftverk, förhandsbesked om huruvida de 
verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för projektet uppfylls, 
godkännande av en anläggning i systemet med inmatningspris och ansökan om 
utbetalning av inmatningspris. En del av dessa består av flera funktioner, till exempel 
omfattar gruppen Ansökan om godkännande följande funktioner: ansökan om 
godkännande, ändra ansökan om godkännande, överföra ansökan om godkännande och 
annullera ansökan om godkännande. Det finns en knapp för varje funktion (se bilden). 
Om någon knapp inom en grupp av funktioner är brungrå är det ett tecken på att 
funktionen på knappen inte kan utföras.  
 
Under dessa knappar finns rubriken "Processernas status" och därunder följande rader:
  

Kvotansökan 
Förhandsmeddelande 

 Förhandsanmälan (på grund av en lagändring krävs inte längre 
förhandsanmälan) 
 Ansökan om godkännande 
 Registrering (gäller det fasta stödet, som har avskaffats) 
 Inmatningspris (gäller ansökningar om utbetalning) 
 Fast stöd (gäller det fasta stödet, som har avskaffats) 

Här anges statusen för varje påbörjad process. Om processen (t.ex. att göra en ansökan 
om godkännande) inte har inletts finns heller ingen statusangivelse. Statusen för en 
påbörjad process visas med understreckad vinröd text, dvs. den fungerar samtidigt som 
en länk till blanketten för den aktuella processen, se bild 11 nedan. 

 

 Bild 11 Uppgifter om processernas status 

Uppgiftskortet för en anläggning skapas av Energimyndigheten på elproducentens 
begäran. I samband med detta fyller Energimyndigheten i de flesta uppgifterna om 
anläggningen. En del uppgifter på kortet kan elproducenten uppdatera själv. Dessa 
uppgifter är inramade med gult. 
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3.10 Att ansöka om förhandsbesked för 
anläggningen 

 

Elproducenten kan ansöka om förhandsbesked hos Energimyndigheten om huruvida 
projektet uppfyller de verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för att 
den anläggning som byggs ska kunna godkännas i systemet med produktionsstöd. 
Förhandsbeskedet gäller en viss tid, dock högst två år.  

Du börjar fylla i ansökan om förhandsbesked genom att klicka på "PÅBÖRJA ANSÖKAN" 
efter Förhandsbesked på anläggningens uppgiftskort. Då öppnas blanketten i bild 12 
(på bilden visas den övre delen av blanketten): 

 

 

 Bild 12 Uppgiftskort: Förhandsbesked 1/2 (den övre delen) 

 

Nedan finns en bild på de fält som elproducenten ska fylla i på den nedre delen av 
blankett 13. Fyll i blanketten och klicka på SPARA. När du fyllt i alla obligatoriska 
uppgifter aktiveras knappen NÄSTA och du kan gå vidare till uppgiftskort 2/2 i ansökan 
om förhandsbesked (bild 14).  
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 Bild 13 Uppgiftskort: Förhandsbesked 1/2 (den nedre delen) 
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 Bild 14 Uppgiftskort: Förhandsbesked 2/2  

 

Fyll i blanketten och klicka på "UNDERTECKNA". 
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Du behöver inte fylla i hela blanketten på en gång, utan du kan fylla i en del uppgifter, 
spara dem, lämna systemet och återkomma senare för att fortsätta att fylla i uppgifter. 
När du svarat på alla obligatoriska frågor kan du skriva under blanketten. 

Efter undertecknandet är blankettens status "Väntar på godkännande". Det betyder att 
nästa fas i processen är att Energimyndigheten tar upp ansökan om förhandsbesked till 
behandling. Om ansökan om förhandsbesked godkänns ändras blankettens status till 
"Godkänts", och om den avslås ändras statusen till "Avslagits". Om Energimyndigheten 
returnerar ansökan om förhandsbesked till elproducenten för att den ska kompletteras 
ändras blankettens status till "Returnerats för komplettering". Då ska elproducenten 
korrigera/komplettera ansökan och underteckna den på nytt, varvid den återigen sänds 
in till Energimyndigheten för behandling. Systemet sänder ett e-postmeddelande till 
elproducenten om de åtgärder Energimyndigheten har vidtagit. 
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3.11 Att godkänna en anläggning för 
tariffsystemet med inmatningspris 

 

Processen med att godkänna en anläggning för tariffsystemet med inmatningspris 
består av flera etapper. 

1. Elproducenten fyller i ansökan om godkännande av en anläggning för systemet 
med inmatningspris. 

2. Kontrollören fyller i kontrollörens verifiering i anslutning till elproducentens 
ansökan om godkännande. Kontrollören verifierar de uppgifter som 
elproducenten redovisat och returnerar vid behov ansökan till elproducenten för 
korrigering/komplettering. 

3. När kontrollören har lämnat in sin verifiering returneras ansökan (inklusive 
kontrollörens verifiering) till elproducenten för att undertecknas. 

4. Elproducenten undertecknar ansökan, varvid den överförs till 
Energimyndigheten för behandling. 

5. Energimyndigheten kan returnera ansökan till elproducenten för komplettering, 
varvid elproducenten måste underteckna ansökan igen innan den returneras till 
Energimyndigheten. 

6. Energimyndigheten fattar beslut om ärendet: ansökan antingen godkänns eller 
avslås. 

3.11.1 Elproducenten fyller i ansökan och sänder den till 
kontrollören 

 

Du påbörjar processen med att ansöka om godkännande av en anläggning för systemet 
med inmatningspris genom att klicka på "PÅBÖRJA ANSÖKAN" efter Ansökan om 
godkännande på anläggningens uppgiftskort. Du förs då till ett uppgiftskort med 
rubriken "Ansökan om godkännande 1/4". Nedan i bilden visas den övre delen av 
uppgiftskortet (observera blankettens status: Under behandling/Returnerats för 
komplettering): 
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Ange de uppgifter som efterfrågas och klicka på "SPARA" och "NÄSTA" så visas 
uppgiftskortet "Ansökan om godkännande 2/4", bild: 
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Ange de uppgifter som efterfrågas och klicka på "SPARA" och "NÄSTA" så visas 
uppgiftskortet "Ansökan om godkännande 3/4", bild: 

 

 

 

 

 

Listelementet på uppgiftskortet (knappen "LÄGG TILL NY" under texten "Generatorer" 
på bilden) fungerar på följande sätt: 
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 Klicka på "LÄGG TILL NY". Då öppnas ett nytt fönster: 

 
 Ange de uppgifter som efterfrågas i fönstret och klicka på "SPARA OCH 

ÅTERGÅ". Då återförs du till föregående fönster ("Uppföljningsuppgifter om den 
elproduktion som berättigar till produktionsstöd") och elementet som har lagts 
till syns på listan: 

 
 Nu kan du mata in uppgifterna för nästa generator genom att ännu en gång 

klicka på "LÄGG TILL NY", eller fortsätta med att fylla i de övriga uppgifterna på 
uppgiftskortet om det inte finns fler generatorer. 

Fyll i de uppgifter som efterfrågas på uppgiftskortet och klicka på "SPARA" och "NÄSTA" 
så visas nästa uppgiftskort "Ansökan om godkännande 4/4", bild: 
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Svara på frågorna på uppgiftskortet och klicka på "LÄMNA IN TILL KONTROLLÖR FÖR 
VERIFIERING". 

3.11.2 Fortsatt behandling av ansökan 
 

När elproducenten har fyllt i ansökan och klickat på "LÄMNA IN TILL KONTROLLÖR FÖR 
VERIFIERING", ändras ansökans status till "Väntar på kontrollörens verifiering", vilket 
betyder att ansökan väntar på att kontrollören ska verifiera den. Kontrollören kan 
returnera ansökan till elproducenten för komplettering om kontrollören märker att det 
finns fel i de uppgifter som ska verifieras i ansökan. Då återförs ansökan till 
elproducentens ingångssida och statusen ändras till "Under behandling/Returnerats för 
komplettering". Elproducenten ska då korrigera sin ansökan och lämna in den på nytt 
till kontrollören på samma sätt som tidigare. 

Om kontrollören lämnar in sin verifiering ändras ansökans status till "Verifierad, under 
behandling". Elproducenten kan då titta på kontrollörens verifiering genom att öppna 
ansökningsblanketten och gå till uppgiftskortet "Ansökan om godkännande 2/4". Där 
finns länken Öppna kontrollörens verifiering som öppnar kontrollörens verifiering. I det 
här skedet kan elproducenten fortfarande uppdatera sådana uppgifter på blanketten 
som inte kräver kontrollörens verifiering. När allt är klart ska elproducenten fylla i fältet 
"Ort" på uppgiftskortet "Ansökan om godkännande 4/4" och klicka på "UNDERTECKNA". 
Då låses ansökningsblanketten, förses med ett diarienummer och sänds till 
Energimyndigheten för behandling. Ansökans status är vid det här laget "Väntar på 
godkännande". 

Energimyndigheten kan returnera ansökan till elproducenten för komplettering, och då 
ändras ansökans status till "Returnerats för komplettering". Elproducenten får ett e-
postmeddelande om åtgärden. När elproducenten har kompletterat sin ansökan ska den 
undertecknas på nytt, varefter ansökan återigen överlämnas till Energimyndigheten. 

När Energimyndigheten anser att ansökan inte längre behöver kompletteras fattar den 
beslut i ärendet: ansökan om godkännande antingen godkänns eller avslås. 
Elproducenten meddelas per e-post, och beslutet visas även i listan med status för 
ansökan i fönstret "Elproducentens blanketter", där det antingen står "Godkänts" eller 
"Avslagits". 

3.12 Ändring av beslutet om godkännande av 
anläggningen 

 

Elproducenten kan ansöka om ändring av beslutet om godkännande av anläggningen 
om uppgifterna som uppgavs i samband med ansökan om godkännande har ändrats. 
Ansökan om ändring av beslutet om godkännande påbörjas på anläggningens 
uppgiftskort genom att man klickar på "SÖK ÄNDRING" efter Ansökan om godkännande.  
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Processen framskrider på samma sätt som när man ansöker om godkännande av en 
anläggning, men ansökan om ändring behöver inte alltid verifieras av en kontrollör. 
Ingen verifiering behövs om uppgifterna på uppgiftskort 2 i ansökan inte 
ändras (t.ex. behövs ingen verifiering av ändringsansökan vid ändring av 
uppgifterna om bränslebestämningsmetoderna)!  Processen fortskrider på 
följande sätt: 

 Elproducenten gör ändringarna på uppgiftskorten och sänder ändringsansökan 
till kontrollören. Om uppgifterna på uppgiftskort 2 inte ändras ska man i 
punkten "Val av kontrollör" på det andra uppgiftskortet välja 
alternativet "Ansökan verifieras inte" (då skickar SATU inte ansökan till 
kontrollören)!  

 Om ansökan ska verifieras kan kontrollören be elproducenten att komplettera 
ansökan. När verifieringen är klar returneras ansökan till elproducenten. 

 Elproducenten undertecknar ansökan, varvid den överförs till 
Energimyndigheten för behandling. 

 Energimyndigheten kan eventuellt be om kompletteringar och fattar sedan 
beslut i ärendet.  

3.13 Överföring av ett beslut om godkännande 
av inmatningspriset 

 

Ett beslut om godkännande av inmatningspriset ska överföras till en annan elproducent 
om besittningen av det kraftverk som nämns i beslutet överförs till en annan 
elproducent och det fortfarande finns verksamhetsmässiga och ekonomiska 
förutsättningar för elproduktion. Överföringen görs med hjälp av en överföringsansökan 
i SATU. Energimyndigheten behandlar överföringsansökan och och fattar ett 
avgiftsbelagt överföringsbeslut. 

Det finns tre parter i överföringen av ett beslut om godkännande: 

1. Den överlåtande parten 
2. Den övertagande parten 
3. Energimyndigheten 

Det går inte att påbörja en överföringsansökan i SATU om: 
 
1) godkännandet av kraftverket för systemet med inmatningspris pågår; 
2) det finns en oavgjord ansökan om ändring av beslutet om godkännande; 
3) det finns en ansökan om att beslutet om godkännande ska hävas och beslut om detta 
inte ännu har fattats; 
4) det finns en oavgjord ansökan om annullering av beslutet om godkännande; 
5) en ansökan om överföring av beslutet om godkännande redan har påbörjats. 
 
Det rekommenderas att kraftverket inte har några oavgjorda utbetalningsansökningar 
som är under behandling när ansökan om överföring görs. Om överföringsansökan och 
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ansökan om utbetalning lämnas in vid samma tidpunkt bör man kontakta 
Energimyndigheten. 

Överföringsansökan består av två uppgiftskort (ansökningssidor), där den första i 
praktiken är ifylld med grundläggande uppgifter som SATU fyller i automatiskt (med 
undantag av den övertagande partens namn). Kom ihåg att spara så ofta som möjligt 
när du fyller i uppgifterna (knappen "spara" finns i den övre delen av uppgiftskortet).  
 
Framför frågorna i SATU finns frågetecken. Om du klickar på dessa öppnas en e-
hjälp/onlineanvisningar i anknytning till frågorna. Det lönar sig att läsa anvisningarna 
innan man svarar på frågorna. 

3.13.1 Överföring av beslutet om godkännande: den överlåtande 
parten 

 

Ansökan om godkännande ska vara godkänd för att den ska kunna överföras till en 
annan elproducent. Den överlåtande parten inleder överföringsanmälan på kraftverkets 
huvudsida genom att klicka på Ansökan om godkännande/"ANSÖK OM ÖVERFÖRING", 
varvid blanketten "Uppgiftskort: Överföring av beslutet om godkännande 1/2" öppnas: 

 

  

 

Den överlåtande parten väljer i rullgardinsmenyn den elproducent (= den övertagande 
parten) till vilken beslutet om godkännande ska överföras: 
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Observera att den övertagande parten ska ha lagts till i SATU för att den aktuella 
elproducenten ska synas i rullgardinsmenyn. Den övertagande parten ska alltså se till 
att blanketten med grundläggande uppgifter om elproducenten skickas in till 
Energimyndigheten i god tid. Energimyndigheten lägger till elproducenten i SATU utifrån 
blanketten med grundläggande uppgifter, varefter den aktuella elproducenten även kan 
väljas i den ovannämnda rullgardinsmenyn. 

Klicka på "SPARA" och "NÄSTA" så visas "Uppgiftskort: Överföring av beslutet om 
godkännande 2/2": 
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Uppgifter som efterfrågas av den överlåtande parten: 

- Tidpunkt då besittningen av kraftverket överförs/överfördes 
- Datum på det dokument med vilket besittningen av kraftverket 

överförs/överfördes 
- Orsak till överföringen 
- Dokument som anknyter till överföringen 

o Bifoga minst ett dokument i pdf-format.  
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o Med dokument avses t.ex. ett köpebrev, ett överlåtelseavtal 
eller en annan motsvarande handling som överföringen bygger 
på. 

- Innehåller uppgifterna som den överlåtande parten har fyllt i på 
blanketten (inkl. bilagorna) konfidentiell information? 

- Tilläggsuppgifter (inte obligatoriska) 
 

När den överlåtande parten har fyllt i blanketten på bild 24 ska den undertecknas, och 
ansökan överförs sedan för behandling hos den övertagande parten. SATU skickar även 
ett automatiskt e-postmeddelande till den övertagande partens kontaktperson(er). 

3.13.2 Överföring av beslutet om godkännande: den övertagande 
parten 

 

Den övertagande parten ska nu fylla i resten av ansökan och underteckna den. Den 
övertagande parten ser ansökan om överföring av beslutet om godkännande i sitt 
fönster "Elproducenter – ingångssida", bild:  

 

  

Genom att klicka på länken inget diarienr kommer den övertagande parten till ansökan 
om överföring, bild: 
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På det första uppgiftskortet finns inga frågor som är riktade till den övertagande parten 
(den övertagande parten kan inte ändra uppgifterna), men informationen kan 
kontrolleras. 

Den övertagande parten fyller i sin del av uppgifterna på uppgiftskort 2:  

- Förblir generatorernas sammanlagda nominella effekt (kVA) och 
uppskattningen av kraftverkets årliga produktion (stödberättigad 
elproduktion, MWh/a) oförändrad i samband med överföringen?  

o De värden som uppgavs i beslutet om godkännande visas intill 
frågan. 

- Verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar 
o De verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna 

efterfrågas av den övertagande parten i samband med 
överföringen av beslutet om godkännande. Informationen 
efterfrågas, eftersom Energimyndigheten måste säkerställa att 
de aktuella förutsättningarna för elproduktion kvarstår också 
efter överföringen. 
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o Uppgifterna läggs till som bilagor (antingen excel eller pdf).  
o Närmare tilläggsinformation finns i avsnittet "Elproducentens 

verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar" i 
uppföljningsanvisningen. Uppföljningsanvisningen finns på 
Energimyndighetens webbplats (www.energiavirasto.fi).  

o Vi ber att de pdf-bilagor som läggs till inte är skannade (filerna 
kan bli mycket stora vid skanning, t.ex. 10 Mb, vilket medför 
att hanteringen av bilagan i systemet blir långsammare). I 
stället för att skanna bilagan ber vi er spara filen direkt i pdf-
format. 

o Vi ber dessutom att ni ser till att det inte finns hänvisningar till 
andra filer i excelfilerna. Hänvisningarna kan skapa problem 
när filen öppnas och informationen visas. 

- Innehåller uppgifterna som den övertagande parten har fyllt i på 
blanketten (inkl. bilagorna) konfidentiell information? 

- Tilläggsuppgifter (inte obligatoriska) 
- Åtgärd (överföringen godkänns/avslås) 

Den övertagande parten ska i slutet av ansökan ange om mottagaren godkänner 
överföringsansökan eller inte. Därefter ska den övertagande parten själv underteckna 
överföringsansökan Uppgiftskort för beslut om godkännande 2/2, bild: 

http://www.energiavirasto.fi).
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Om den övertagande parten godkänner överföringsansökan överförs ansökan efter 
undertecknandet till Energimyndigheten för behandling.  
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Om den övertagande parten avslår överföringsansökan returneras ansökan till den 
överförande parten (SATU skickar ett automatiskt e-postmeddelande om detta till den 
överlåtande partens kontaktperson(er)). Den överlåtande parten kan därefter antingen 
annullera/radera ansökan eller vid behov komplettera informationen i ansökan och 
underteckna den på nytt. Ansökan överförs då till den övertagande parten igen. 

3.13.3 Överföring av beslutet om godkännande: Energimyndigheten 
 

Om informationen måste kompletteras kan ansökningshandläggaren returnera ansökan 
till den överlåtande parten för komplettering. Därefter framskrider ärendet på 
motsvarande sätt som i avsnitten ovan, med undantag av att det inte längre är möjligt 
att radera ansökan. 

När handläggaren anser att överföringsansökan är i sin ordning fattar han eller hon ett 
överföringsbeslut. När överföringsbeslutet har godkänts blir alla ärenden gällande 
kraftverket i SATU (anmälningar/ansökningar) synliga för den övertagande parten. 
Därefter kan endast den övertagande parten inleda anmälningar/ansökningar som 
gäller kraftverket i SATU.  

Den överlåtande parten kan i systemet se kopior av de ärenden som har överförts (med 
statusen "Överförd"). Den överlåtande parten kan inte se ärenden som inleds av den 
övertagande parten.  

Om överlåtelsedagen (avser det egentliga datum för överlåtelse av besittningen som 
nämns i det godkända överföringsbeslutet/överföringsansökan) infaller mitt under en 
prisperiod, kan både den överlåtande och den övertagande parten lämna in en 
utbetalningsansökan för prisperioden i SATU (den överlåtande parten för perioden före 
överföringen och den övertagande parten för perioden efter överföringen). 

Det rekommenderas att kraftverket inte har några oavgjorda utbetalningsansökningar 
som är under behandling vid ansökan om överföring. 

3.14 Att häva beslutet om godkännande av 
anläggningen 

 

Elproducenten kan själv ansöka om att beslutet om godkännande av anläggningen ska 
hävas, till exempel i händelse av konkurs. Detta görs genom att man går till 
anläggningens uppgiftskort och där klickar på "ANSÖK OM HÄVNING AV BESLUT" efter 
Ansökan om godkännande. Då öppnas blanketten "Uppgiftskort: Hävning av beslutet 
om godkännande" Elproducenten anger de uppgifter som krävs: 

 Tidpunkt för hävningen av beslutet 
 Orsak till att beslutet hävs 
 Innehåller blanketten konfidentiella uppgifter 
 Mer information 
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och undertecknar till sist blanketten. Därefter överförs ärendet till Energimyndigheten 
för behandling. 

3.15 Att ansöka om utbetalning av 
inmatningspris 

 

Elproducenten ansöker om utbetalning av inmatningspris separat för varje anläggning. 
Ansökan om utbetalning gäller en prisperiod på tre månader (perioderna är januari–
mars, april–juni, juli–september och oktober–december) och ska göras inom två 
månader efter utgången av prisperioden. När det gäller skogsfliskraftverk kan ansökan 
om utbetalning göras för högst fyra efter varandra följande prisperioder. Elproducenten 
kan då välja att lämna in ansökan om utbetalning för en, två, tre eller fyra efter 
varandra följande prisperioder. När det gäller skogsfliskraftverk ska ansökan om 
utbetalning lämnas in till Energimyndigheten inom två månader från utgången av den 
senaste prisperioden. I fråga om utbetalningsansökan kan påbörjandet och inlämnandet 
(= undertecknandet) av en ansökan om utbetalning göras för en hel eller ofullständig 
prisperiod, t.ex. ansöker den överlåtande parten i en överföringssituation om stöd för 
den inledande delen av prisperioden, medan den övertagande parten ansöker om stöd 
för den del av prisperioden som infaller efter överföringen.  

De obligatoriska förutsättningarna för att man ska kunna lämna in en ansökan om 
utbetalning är att anläggningen (vind-, biogas-, trädbränsle- eller skogsfliskraftverk) 
genom ett beslut av Energimyndigheten har godkänts för systemet med inmatningspris 
och att beslutet om godkännande vunnit laga kraft före ingången av den prisperiod för 
vilken man ansöker om stöd. Processen med att ansöka om utbetalning fortskrider på 
följande sätt: 

1. Elproducenten fyller i blanketten för ansökan om utbetalning av inmatningspris. 
En viktig del av detta är att utarbeta en produktionsrapport (uppgiftskort 2). I 
slutet av ansökan väljer elproducenten en kontrollör som ska verifiera ansökan. 
 

2. Ansökan om utbetalning förs över för att verifieras av kontrollören (kontrollören 
verifierar produktionsrapporten). Kontrollören kan återlämna ansökan om 
utbetalning till elproducenten för komplettering. 
 

3. När kontrollören har verifierat uppgifterna i produktionsrapporten kan 
elproducenten underteckna ansökan, varefter den får ett diarienummer och 
överlämnas till Energimyndigheten för behandling. 
 

4. När Energimyndigheten har tagit upp ansökan om utbetalning till behandling 
returneras den inte längre till elproducenten, t.ex. för komplettering, utan 
Energimyndigheten fattar ett beslut utifrån de uppgifter som lagts fram i 
ansökan. Beslutet blir antingen "godkänts" eller "avslagits". Om ansökan om 
utbetalning godkänns överför Energimyndigheten det belopp som ska betalas ut 
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till utbetalningskön, och informationen visas även i fönstret Utbetalning av 
produktionsstöd. 
 

3.15.1  Elproducenten fyller i ansökan om utbetalning av 
inmatningspris och sänder den till kontrollören 

 

Du inleder processen med att ansöka om utbetalning av inmatningspris genom att klicka 
på "PÅBÖRJA ANSÖKAN OM UTBETALNING" efter Inmatningspris på anläggningens 
uppgiftskort. Då flyttas du till ett uppgiftskort med rubriken "Uppgiftskort: Ansökan om 
utbetalning av inmatningspris 1/3", se bilden (observera blankettens status: Under 
behandling/Returnerats för komplettering): 
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 Ange de uppgifter som efterfrågas och klicka på "SPARA" och "NÄSTA", så 
visas uppgiftskortet "Ansökan om utbetalning av inmatningspris 2/3", bild: 
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B 

 

Ange de uppgifter som efterfrågas och klicka på "SPARA" och "NÄSTA", så visas 
uppgiftskortet "Ansökan om utbetalning av inmatningspris 3/3", bild: 
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Svara på frågorna på uppgiftskortet och klicka på "LÄMNA IN TILL KONTROLLÖR FÖR 
VERIFIERING". 

3.15.2 Fortsatt behandling av ansökan 
 

När elproducenten fyllt i ansökan och klickat på "LÄMNA IN TILL KONTROLLÖR FÖR 
VERIFIERING", ändras ansökans status till "Väntar på kontrollörens verifiering", och 
ansökan väntar på att kontrollören ska verifiera den.  

Efter att ansökan om utbetalning lämnats in till kontrollören är det lättast för 
elproducenten att följa behandlingen av ansökan i fönstret "Utbetalning av 
produktionsstöd". Kontrollören kan till exempel returnera ansökan till elproducenten för 
komplettering om kontrollören märker att det finns fel i de uppgifter som ska verifieras 
i ansökan. Då återförs ansökan till elproducenten och visas i fönstret "Utbetalning av 
stöd" med statusen "Under behandling/Returnerats för komplettering". Elproducenten 
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ska då korrigera sin ansökan och lämna in den på nytt till kontrollören på samma sätt 
som tidigare. 

Om kontrollören lämnar in sin verifiering ändras ansökans status till "Verifierad, under 
behandling", se bild: 

 

 

 

I detta fall kan elproducenten titta på kontrollörens verifiering genom att öppna ansökan 
om utbetalning (klicka på länken inget diarienr) och gå till uppgiftskortet "Ansökan om 
utbetalning av inmatningspris 3/3". Där finns länken Öppna kontrollörens verifiering, 
som öppnar kontrollörens verifiering. I det här skedet kan elproducenten fortfarande 
radera ansökan genom att klicka på "TA BORT". Om man vill sända ansökan om 
utbetalning vidare till Energimyndigheten ska elproducenten fylla i fältet "Ort" på 
uppgiftskortet "Ansökan om utbetalning av inmatningspris 3/3" och klicka på 
"UNDERTECKNA". Då låses ansökningsblanketten, förses med ett diarienummer och 
sänds till Energimyndigheten för behandling. Ansökans status är vid det här laget 
"Väntar på godkännande". 

Energimyndigheten returnerar inte ansökan till elproducenten för komplettering utan 
fattar beslut i ärendet: ansökan om utbetalning antingen godkänns eller avslås. 
Elproducenten meddelas per e-post, och beslutet visas även i listan med status för 
ansökan i fönstret "Utbetalning av produktionsstöd", där det antingen står "Godkänts" 
eller "Avslagits". Vid beräkningen av stödbeloppet kan Energimyndigheten avvika från 
de uppgifter om produktionsmängd m.m. som elproducenten angett i sin ansökan om 
Energimyndigheten anser det vara motiverat. Det stödbelopp som kommer att betalas 
ut visas i kolumnen Utbetalningsdatum i fönstret "Utbetalning av produktionsstöd".  

 

3.15.3 Överföring av en anläggning från en ägare till en annan mitt 
i inmatningsprisperioden 

 

Om ägandet av ett kraftverk övergår från ett bolag till ett annat mitt i en prisperiod kan 
båda bolagen ansöka om utbetalning av inmatningspris för den del av prisperioden 
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under vilken anläggningen varit i ifrågavarande bolags besittning. Både den överlåtande 
parten och den övertagande parten lämnar in varsin ansökan om utbetalning. 

Båda parterna gör sin ansökan om utbetalning på det sätt som beskrivits tidigare.   

 

4 Verksamhetsutövare med 
kompensationsstöd 

4.1 Menyer  
 

Den som ansöker om kompensationsstöd (nedan "verksamhetsutövare") har följande 
menyalternativ till sitt förfogande (de visas till vänster i fönstret): 

 Ingångssida 
 Utbetalning av kompensationsstöd 

o Grunderna för kompensationsstödet 
o Verksamhetsutövare med kompensationsstöd 
o Anläggningar med kompensationsstöd 

 Bruksanvisningar 
 Logga ut 

 

4.2 Menyalternativ: Ingångssida 
 

När verksamhetsutövaren har loggat in och identifierat sig öppnas fönstret 
"Ingångssida" automatiskt, se bilden nedan. 
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På ingångssidan visas verksamhetsutövarens oavslutade ansökningar om stöd i 
systemet. Med oavslutade ansökningar avses ansökningar om stöd om vilken man ännu 
inte har fattat stödbeslut. För att gå direkt till dessa ansökningar klicka på ärendets 
diarienummer. På ingångssidan visas dessutom när användaren senast loggat in i 
systemet. 

4.3 Menyalternativ: Utbetalning av kompensationsstöd 
 

Menyalternativet "Utbetalning av kompensationsstöd" öppnar följande fönster: 

 



44 
 

På sidan ser verksamhetsutövaren alla ansökningar som verksamhetsutövaren påbörjat 
eller lämnat och statusen för behandlingen av dem. I sidans övre del visas de sökvillkor 
som kan användas för att söka en bestämd ansökan/bestämda ansökningar och i sidans 
nedre del finns en lista över sökresultaten. När verksamhetsutövaren kommer till sidan 
visas den aktuella verksamhetsutövarens alla ansökningar på listan (eftersom 
sökkriterierna är tomma i detta skede).  Om verksamhetsutövaren inte har några 
ansökningar är listan tom och då visas inte heller några rubriker. Verksamhetsutövaren 
ser endast sina egna ansökningar.  

Fönstrets funktion: 

 Som standard visas alla verksamhetsutövarens stödansökningar på listan. De 
rader som hämtas till listan kan avgränsas med sökvillkor: 

o Verksamhetsutövare: sökningen riktas till verksamhetsutövarens namn 
eller till en del av verksamhetsutövarens namn (verksamhetsutövaren 
kan endast söka uppgifter som gäller honom själv) 

o Anläggning: sökningen riktas till anläggningens namn eller till en del av 
anläggningens namn 

o Diarienummer: sökningen riktas till ärendets diarienummer 
o Beslutsdatum: vid sökningen anges ett datumintervall inom vilket 

Energimyndigheten har fattat beslut om ärendet  
o Ankomstdatum: sökningen gäller ansökningar som Energimyndigheten 

tagit emot under ett bestämt datumintervall  
o Betalningsdag: sökningen gäller ansökningar vilkas stödbelopp betalats 

ut under det datumintervall som anges  
o Status: sökningen riktas till ansökningar som har den status som anges 

här 
o Granskningsår: sökningen gäller ansökningar som anknyter till det 

granskningsår som angetts 
o Användaren kan ge ett eller flera sökvillkor (villkoren kopplas samman 

med operatören AND) 
o Starta sökningen genom att klicka på knappen "SÖK". 
o För att tömma alla sökfält, klicka på knappen "TÖM SÖKVILLKOREN". 

 De uppgifter som presenteras i tabellen framgår av tabellens rubriker. 
 Varje understruket ord i tabellen är också en länk; dvs. när användaren klickar 

på länken går användaren vidare till det aktuella uppgiftskortet 
(verksamhetsutövarens uppgiftskort, anläggningens uppgiftskort eller 
ansökningens uppgiftskort). 
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4.3.1 Menyalternativ: Grunderna för kompensationsstödet 
 

Menyalternativet "grunderna för kompensationsstödet" öppnar följande fönster: 

 

Via sidan ser verksamhetsutövaren grunderna för kompensationsstödet under olika 
granskningsår. På tabellen antecknar Energimyndigheten årligen stödintensiteten och 
utsläppsrätternas terminpris (€) som används vid beräkningen av stöden (samma 
grunder för alla verksamhetsutövare).  

4.3.2 Menyalternativ: Verksamhetsutövare med kompensationsstöd 
 

Menyalternativet "Verksamhetsutövare med kompensationsstöd" öppnar följande 
fönster: 
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Via sidan kan man söka verksamhetsutövare (avsedd främst för Energimyndighetens 
egen personal; verksamhetsutövaren ser endast sig själv.)  

För att gå till sidan med grundläggande information om verksamhetsutövaren, klicka 
på verksamhetsutövarens namn. 

4.3.3 Menyalternativ: Anläggningar med kompensationsstöd 
 

Menyalternativet "Anläggningar med kompensationsstöd" öppnar följande fönster: 
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Via sidan kan man söka verksamhetsutövarens anläggningar. Teckensträngen som 
anges i fältet "Textsökning" (sökvillkoret) riktas både till verksamhetsutövarens namn 
och till anläggningens namn (villkoret OR).  

För att gå till anläggningens huvudsida, klicka på anläggningens namn.  

4.4 Menyalternativ: Bruksanvisningar 
 

Menyalternativet "Bruksanvisningar" öppnar följande fönster: 

 

Via sidan kan man läsa systemets bruksanvisningar. 

4.5 Menyalternativ: Logga ut 
 

För att logga ut ur systemet, klicka på menyalternativet "Logga ut". 

4.6 Sidor/Uppgiftskort 
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4.6.1 Sida för grundläggande information om en verksamhetsutövare 
med kompensationsstöd 

 

Uppgiftskortet på sidan för grundläggande information om en verksamhetsutövare ser 
ut på följande sätt: 
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Användaren kan ta sig till detta uppgiftskort från flera ställen, bl.a. via menyalternativet 
Verksamhetsutövare med kompensationsstöd. Energimyndigheten skapar 
uppgiftskortet på verksamhetsutövarens begäran. Energimyndigheten fyller i 
uppgifterna på uppgiftskortet utifrån den information som verksamhetsutövaren 
lämnat. Verksamhetsutövaren kan senare gå direkt till sidan för att redigera 
kontaktinformationen. 

SATU skickar automatiska e-postmeddelanden om handläggningen av ansökningar om 
stöd till den e-postadress (eller de e-postadresser) för kontaktpersonen som 
verksamhetsutövaren meddelat. Energimyndigheten kan också skicka andra 
meddelanden till denna adress. 

4.6.2 Huvudsidan för en anläggning med kompensationsstöd 
 

Uppgiftskortet för en anläggning med kompensationsstöd ser ut på följande sätt: 
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Användaren kan ta sig till detta uppgiftskort från flera ställen, bl.a. via menyalternativet 
Anläggningar med kompensationsstöd. Energimyndigheten skapar uppgiftskortet på 
verksamhetsutövarens begäran (se 4.7).  

På uppgiftskortet anges utöver anläggningens uppgifter (namn och adress) den 
eventuella senaste ansökan om stöd som gäller anläggningen och ansökningens status. 

För att börja fylla i en ansökan för anläggningen klicka på knappen "Påbörja ansökan 
om stöd" på denna sida. 

4.7 Ansöka om kompensationsstöd 
 

För att ansöka om kompensationsstöd ska den sökande först skicka en blankett med 
grundläggande uppgifter om verksamhetsutövaren och anläggningen till 
Energimyndigheten dessutom ska verksamhetsutövaren fullbemäktiga SATU 
användarna (mer information finns på Energiverkets webbplats www.energiavirasto.fi). 
Utifrån blanketterna skapar Energimyndigheten en sida med grundläggande information 
om verksamhetsutövaren och en huvudsida för anläggningen. 

Processen med ansökan om kompensationsstöd för en anläggning och handläggning av 
ansökan fortskrider på följande sätt: 

1. Verksamhetsutövaren (en användare av SATU som verksamhetsutövaren beviljat 
fullmakt) fyller i ansökan om stöd (Uppgiftskorten för ansökan om 
kompensationsstöd 1–4). I slutet av ansökan (på uppgiftskort 4) väljer 
verksamhetsutövaren en kontrollör till vilken ansökan lämnas in för verifiering. 
 I slutet av uppgiftskort 4 finns en knapp "Lämna in till kontrollör för 
verifiering". När användaren klickar på denna knapp vidarebefordras ansökan till 
kontrollören för verifiering och SATU skickar ett automatiskt e-postmeddelande 
om detta till kontrollörens kontaktperson.  
 

2. Ansökan kommer till kontrollören för verifiering. Vid behov kan kontrollören 
skicka stödansökan tillbaka till verksamhetsutövaren för komplettering (SATU 
skickar ett automatiskt e-postmeddelande om detta till verksamhetsutövarens 
kontaktpersoner.)  
 

3. När kontrollören har utfärdat/undertecknat verifieringen, återsänds ansökan till 
verksamhetsutövaren (SATU skickar ett automatiskt e-postmeddelande om detta 
till verksamhetsutövarens kontaktpersoner), som undertecknar ansökan på 
uppgiftskort 4, varvid ansökan vidarebefordras till Energimyndigheten för 
handläggning. Efter detta skede kan verksamhetsutövaren inte längre ta bort en 
ansökan som verksamhetsutövaren skapat.   
 

http://www.energiavirasto.fi).
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4. När Energimyndigheten har tagit upp stödansökan för handläggning, kan 
myndigheten fortfarande återsända ansökan för komplettering och/eller begära 
utredningar av verksamhetsutövaren eller kontrollören.   
 

5. Efter eventuella begäran om kompletteringar eller utredningar fattar 
Energimyndigheten beslut i ärendet. När beslutet har utfärdats har ansökan 
antingen status "godkänts" eller "avslagits" i SATU. Om en stödansökan blir 
godkänd inleder Energimyndigheten processen i för utbetalning av stödet. 

4.7.1 Verksamhetsutövaren kompletterar ansökan om 
kompensationsstöd och skickar den till kontrollören 

 

För att inleda processen för att göra en ansökan om kompensationsstöd, gå till 
anläggningens uppgiftskort och klicka på knappen "PÅBÖRJA STÖDANSÖKAN". Då går 
du vidare till ett uppgiftskort som har rubriken "Uppgiftskort för ansökan om 
kompensationsstöd 1/4", se nedan (observera blankettens status: Under 
behandling/Returnerats för komplettering): 
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Klicka på "SPARA" och "NÄSTA", varvid du går vidare till uppgiftskortet "Uppgiftskort 
för ansökan om kompensationsstöd 1/4", se bilden nedan:  
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Ange de begärda uppgifterna och klicka på "SPARA" och "NÄSTA", varvid du går vidare 
till uppgiftskortet "Uppgiftskort för ansökan om kompensationsstöd 3/4", se bilden 
nedan: 
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För beräkning av kompensationsstödet behövs uppgifter om de stödberättigande 
produkter som anläggningen i fråga tillverkar. Ange dem en produkt i sänder genom att 
klicka på knappen "LÄGG TILL NY". Detta öppnar uppgiftskortet Produkt: 
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När du har fyllt i uppgiftskortet Produkt, klicka på knappen SPARA OCH ÅTERVÄND, 
varvid du går tillbaka till "Uppgiftskort för ansökan om kompensationsstöd 3/4", där du 
kan mata in den nästa produkten. När alla uppgifter som begärs på "Uppgiftskort för 
ansökan om kompensationsstöd 3/4" har matats in, klicka på SPARA och NÄSTA. Då 
öppnas "Uppgiftskort för ansökan om kompensationsstöd 4/4": 
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I alternativfönstret Kontrollör visas endast de kontrollörsorganisationer som är 
godkända inom ramen för kompensationsstödet och som har behörighet att verifiera de 
branscher som anges på ansökan. 

När du har angett alla begärda uppgifter, klicka på knappen LÄMNA IN TILL 
KONTROLLÖR FÖR VERIFIERING i uppgiftskortets nedre del. Då får ansökan statusen 
"Väntar på kontrollörens verifiering och kontrollören fortsätter behandlingen av 
ansökan.  

4.7.2 Kontrollören har returnerat en ansökan om kompensationsstöd för 
korrigering 

 

Om kontrollören upptäcker något som behöver kontrolleras eller korrigeras i den 
ansökan om stöd som verksamhetsutövaren lämnat in, kan kontrollören returnera 
ansökan till verksamhetsutövaren. 

Orsaken till returneringen syns i det automatiska e-postmeddelande som 
verksamhetsutövarens kontaktperson får. 

När uppgifterna har kontrollerats och vid behov korrigerats, skickas ansökan på nytt till 
kontrollören med knappen LÄMNA IN TILL KONTROLLÖR FÖR VERIFIERING på 
"Uppgiftskort för ansökan om kompensationsstöd 4/4". 

4.7.3 Kontrollören har undertecknat/utfärdat verifieringen  
 

När kontrollören har undertecknat/utfärdat verifieringen, returneras ansökan om stöd 
till verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren kan granska kontrollörens verifiering 
med hjälp av länken "Öppna kontrollörens verifiering" på uppgiftskort 4, men 
verksamhetsutövaren kan inte ändra på verifieringen eller på andra uppgifter på 
stödansökan; innehållet i ansökan är således "låst".  I detta skede kan 
verksamhetsutövaren antingen ta bort ansökan eller skicka den vidare till 
Energimyndigheten för handläggning. 

Ansökan skickas till Energimyndigheten genom att klicka på knappen "UNDERTECKNA" 
på "Uppgiftskort för ansökan om kompensationsstöd 4/4". Undertecknarens ort ska 
också anges. Efter detta är det inte längre möjligt att ta bort ansökan från systemet. 
Ansökan har nu statusen "Väntar på godkännande" och i övre delen av ansökningens 
uppgiftskort syns texten "ÄRENDET ÄR NU UNDER BEHANDLING HOS 
ENERGIMYNDIGHETEN!". 
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4.7.4 Begäran om komplettering och komplettering av ansökan  
 

När Energimyndigheten handlägger en ansökan om stöd kan myndigheten upptäcka 
brister i ansökan eller något annat som ska kompletteras på ansökan. Då kan 
Energimyndigheten returnera ansökan för komplettering. Den "extra omgången" för 
ansökan motsvarar proceduren när man gör en ansökan:  

1) verksamhetsutövaren kompletterar vid behov uppgifterna i stödansökan och lämnar 
in stödansökan för verifiering,  

2) kontrollören kan vid behov komplettera uppgifterna om verifieringen och 
underteckna verifieringen på nytt (eller returnera ansökan till verksamhetsutövaren för 
korrigering),  

3) verksamhetsutövaren undertecknar stödansökan, dvs. returnerar den kompletterade 
stödansökningen till Energimyndigheten.  

I punkt 1 har ansökan statusen "Returnerats för komplettering, hos 
verksamhetsutövaren", och den visas på sidan Utbetalning av kompensationsstöd och 
på verksamhetsutövarens ingångssida: 



59 
 

 

 

Orsaken till begäran om komplettering anges i det automatiska e-postmeddelande som 
verksamhetsutövarens och kontrollörens kontaktpersoner får.  

När verksamhetsutövaren gjort den nödvändiga kompletteringarna, vidarebefordrar 
han ansökan till kontrollören för verifiering genom att klicka på knappen "Lämna in till 
kontrollör för verifiering". Ansökan får nu statusen "Returnerats för komplettering, hos 
kontrollören". När kontrollören har undertecknat verifieringen ska 
verksamhetsutövaren behandla ansökan (ansökan har status "Returnerats för 
komplettering, hos verksamhetsutövaren för underteckning"): 

 

Efter underteckningen har ansökan statusen "Väntar på godkännande" och 
Energimyndigheten fortsätter handläggningen av ansökan. 

4.7.5  Begäran om utredning och inlämning av utredning  
 

När Energimyndigheten handlägger en ansökan om stöd kan myndigheten på ansökan 
upptäcka omständigheter om vilka myndigheten vill ha ytterligare utredningar. Då 
skickar Energimyndigheten en begäran om utredning. En begäran om utredning kan 
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riktas till verksamhetsutövaren, eller till kontrollören, eller samtidigt till båda (till 
verksamhetsutövaren och kontrollören). 

Verksamhetsutövarens/kontrollörens kontaktperson informeras om innehållet av 
begäran om utredning med ett e-postmeddelande som skickas automatiskt. En begäran 
om utredning som skickas till verksamhetsutövaren syns också på stödansökningens 
uppgiftskort 4, där ansökan har status "Utredning har begärts". 

Utredningen ges via en kompletterande del som visas i nedre delen av "Uppgiftskort för 
ansökan om kompensationsstöd 4/4": 

 

Till utredningen kan vid behov fogas pdf-bilagor, men bilagor är inte obligatoriska. När 
användaren har gett de nödvändiga uppgifterna och klickat på knappen UNDERTECKNA, 
har verksamhetsutövaren lämnat utredningen för sin del. Om kontrollören inte väntas 
lämna en utredning får ansökan statusen "Väntar på godkännande" och den 
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vidarebefordras på nytt till Energimyndigheten för handläggning (observera att 
ansökningen inte behöver cirkulera via kontrollören i detta fall). 

5 Kontrollör 
 

I fråga om produktionsstör/inmatningspriset gör kontrollören i SATU ansökan om 
godkännande av kontrollör, eventuella ansökningar om ändringar, årliga 
verksamhetsrapporter, verifieringar av ansökningar om godkännande av 
inmatningspriser, verifieringar av ansökningar om ändring av beslut om godkännande 
av inmatningspriser och verifieringar av ansökning om utbetalning av inmatningspriser. 
I fråga om kompensationsstödet gör kontrollören i SATU endast verifieringar av 
ansökningar om kompensationsstöd och eventuella kompletteringar och utredningar 
som anknyter till dem (andra ansökningar, till exempel kontrollörens ansökan om 
godkännande som kontrollör av kompensationsstöd görs utanför SATU). 

5.1 Menyer  
 

Kontrollören har tillgång till fem menyalternativ (visas i menyn till vänster i fönstret): 

1. Ingångssida 
2. Kontrollörens blanketter 
3. Kontrollörer 
4. Bruksanvisningar 
5. Logga ut 

5.2 Menyalternativ: Ingångssida  
 

När kontrollören har loggat in och identifierat sig öppnas fönstret "Ingångssida" 
automatiskt.  På ingångssidan visas kontrollörorganisationens oavslutade ärenden i 
systemet. Du kan gå direkt till dessa ansökningar, utredningar eller verifieringar genom 
att klicka på ärendets diarienummer. På ingångssidan visas dessutom när användaren 
senast loggat in i systemet. 
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5.3 Menyalternativ: Kontrollörens blanketter 
 

Via sidan kan användaren söka den aktuella kontrollörens ansökningar, verifieringar 
och utredningar, se bilden nedan: 

 

  

Fönstrets funktion: 

 I tabellen visas alla ärenden som gäller kontrollören: 
o Kontrollör (när användaren kommer till systemet första gången, visas 

endast kontrollörens namn på denna rad eftersom kontrollören ännu inte 
har gjort någonting i systemet)  

o Elproducent/Verksamhetsutövare: den elproducent eller 
verksamhetsutövare vars anläggnings ansökan kontrollören 
verifierar/kontrollerar 

o Anläggning: anläggningens namn 
o Diarienr: ärendets diarienummer (ges i det skedet när ärendet har 

skickats till Energimyndigheten för första gången) 
o Ankomstdatum: datum då elproducenten eller verksamhetsutövaren 

lämnat en ansökan i SATU för verifiering 
o Blankettyp: typen av det ärende som är under behandling (omfattar 

både produktionsstöds- och kompensationsstödsrelaterade ärenden) 
o Status: ärendets status (t.ex. Verifierats) 
o Kontrollör: kontrollörsorganisationens namn 

 Varje understruket ord i tabellen är också en länk; dvs. när användaren klickar 
på länken går användaren vidare till det aktuella uppgiftskortet. 

 Som standard hämtas alla ärenden som gäller kontrollören till listan. De rader 
som hämtas till listan kan avgränsas med sökvillkor: 
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o Elproducent/Verksamhetsutövare: sökningen gäller 
elproducentens/verksamhetsutövarens namn eller en del av dess namn 

o Anläggning: sökningen riktas till anläggningens namn eller till en del av 
anläggningens namn 

o Diarienummer: sökningen riktas till ärendets diarienummer 
o Ankomstdatum: i sökningen ges ett datumintervall, och sökningen 

hämtar ärenden som ankommit till kontrollören under denna intervall  
o Kontrollör: sökningen riktas till kontrollörens namn eller till en del av 

kontrollörens namn (kontrollören kan endast söka uppgifter som gäller 
honom själv) 

o Blankettyp och Status: välj en blankettyp och en status, och sökningen 
riktas till ärenden som har denna blankettyp och status 

o Användaren kan ge ett eller flera sökvillkor (villkoren kopplas samman 
med operatören AND) 

o Starta sökningen genom att klicka på knappen "SÖK". 
o För att tömma alla sökfält, klicka på knappen "TÖM SÖKVILLKOREN". 

Om kontrollören inte har några blankettyper i SATU visas i tabellen endast en rad som 
anger kontrollörens namn.  

5.4 Menyalternativ: Kontrollörer 
 

Menyalternativet "Kontrollörer" öppnar följande fönster: 

 

 

  

 

På listan visas endast användarens kontrollörsorganisation. För att gå till kontrollörens 
sida/uppgiftskort, klicka på kontrollörens namn. 
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5.5 Kontrollörens uppgiftskort "Kontrollörens sida" 
 

På bilden nedan visas övre delen av kontrollörens uppgiftskort. 

 

 



65 
 

  

För att gå till kontrollörens uppgiftskort, klicka på länken med kontrollörens namn i 
fönstret "Kontrollörens blanketter" eller i fönstret "Kontrollörer".  

Kontrollören kan till vissa delar själv uppdatera sina egna uppgifter på detta 
uppgiftskort.  Till exempel FO-numret kan kontrollören inte uppdatera direkt. Om ett 
svarsfält har en gul ram, kan kontrollören inte uppdatera punkten i fråga. 

Till den e-postadress (eller de e-postadresser) för kontaktpersonen som kontrollören 
meddelar skickar SATU automatiska e-postmeddelanden t.ex. med rubriken "Ansökan 
om kompensationsstöd är nu under verifiering". Energimyndigheten kan också skicka 
andra meddelanden till denna adress. 

Observera att de startknappar som anknyter till godkännande av kontrollören i sidans 
övre del endast gäller systemet med inmatningspriser. Ansökningar om godkännande 
av kontrollören som gäller kompensationsstödet görs inte i SATU (läs mer på 
Energimyndighetens webbplats www.energiavirasto.fi). 

 

5.6 Menyalternativ: Bruksanvisning 
 

Via det här menyalternativet kan du hämta en bruksanvisning för systemet. 

5.7 Att godkänna en kontrollörsorganisation som 
kontrollör i systemet med produktionsstöd 

 

Processen med att ansöka om godkännande av en kontrollörsorganisation som 
kontrollör i systemet med stöd till produktion av el påbörjas genom att man på 
kontrollörens uppgiftskort klickar på "PÅBÖRJA ANSÖKAN" efter Godkännande. Då 
flyttas du till ett uppgiftskort med rubriken "Uppgiftskort: Ansökan om godkännande 
som kontrollör 1/3", se bilden: 

http://www.energiavirasto.fi).
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Fyll i de uppgifter som efterfrågas på uppgiftskortet och klicka på "SPARA" och "NÄSTA", 
så visas nästa uppgiftskort "Ansökan om godkännande som kontrollör 2/3", bild 41. 
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Med knappen "LÄGG TILL NY" lägger du till nya kontrollörspersoner. Varje persons 
kompetensområden ska anges på blanketten. När alla personer har lagts till besvarar 
du frågan om ackreditering, klickar på "SPARA" och därefter "NÄSTA", varefter du 
kommer till det sista uppgiftskortet på blanketten "Ansökan om godkännande som 
kontrollör 3/3", bild: 
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Fyll i blanketten och klicka på "UNDERTECKNA" så skickas blanketten till 
Energimyndigheten för behandling. Blankettens status är nu "Väntar på godkännande". 

Du behöver inte fylla i hela blanketten på en gång, utan du kan fylla i en del uppgifter, 
spara dem, lämna systemet och återkomma senare för att fortsätta att fylla i uppgifter. 
När du svarat på alla obligatoriska frågor kan du skriva under blanketten. Du kommer 
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tillbaka till blanketten genom att efter Godkännande på kontrollörens uppgiftskort klicka 
på länken med namnet på ansökan om godkännande. 

Efter undertecknandet är blankettens status "Väntar på godkännande". Det betyder att 
nästa fas i processen är att Energimyndigheten tar upp kontrollörsansökan till 
behandling. Om ansökan godkänns ändras blankettens status till "Godkänts", och om 
den avslås ändras statusen till "Avslagits". Om Energimyndigheten returnerar ansökan 
till kontrollören för komplettering ändras blankettens status till "Returnerats för 
komplettering". Då ska kontrollören korrigera/komplettera ansökan och underteckna 
den på nytt, varvid den återigen sänds in till Energimyndigheten för behandling. 
Systemet sänder ett e-postmeddelande till kontrollören om de åtgärder 
Energimyndigheten har vidtagit. 

5.8 Ändring av beslutet om godkännande som 
kontrollör (produktionsstöd/systemet med 
inmatningspris) 

 

Kontrollören kan ansöka om ändring av beslutet om godkännande som kontrollör. 
Ansökan om ändring av beslutet startas på kontrollörens uppgiftskort genom att man 
klickar på "SÖK ÄNDRING" efter Godkännande. Då öppnas blanketten "Uppgiftskort: 
Ändring av beslutet om godkännande som kontrollör 1/3", bild 43. 
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 Bild 43 Uppgiftskort: Ändring av beslutet om godkännande som 
kontrollör 1/3 

Blanketten fylls i och behandlas på samma sätt som ansökan om godkännande som 
kontrollör (kapitel 4.5), därför beskrivs inte processen här på nytt. 

5.9 Kontrollörens årliga rapport 
(produktionsstöd/systemet med inmatningspris) 

 

Kontrollören ska årligen utarbeta en rapport om sin verksamhet och resultaten av den. 
Du börjar fylla i rapporten genom att klicka på "PÅBÖRJA RAPPORT" på kontrollörens 
uppgiftskort. Då öppnas nästa fönster:  
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Klicka på "SPARA" och "NÄSTA", så visas uppgiftskortet "Kontrollörens 
verksamhetsrapport 2/4", bild: 
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Ge i textrutan en allmän beskrivning av kontrollörens verksamhet under 
verksamhetsåret. Markera i listan längst ner på sidan de elproducenter för vilka bolaget 
har utfört kontrollörsuppgifter. 

Klicka på "SPARA" och "NÄSTA", så visas uppgiftskortet "Kontrollörens 
verksamhetsrapport 3/4", bild: 

 

  

 

När alla uppgifter har lämnats klickar du på "SPARA" och "NÄSTA", så visas 
uppgiftskortet "Kontrollörens verksamhetsrapport 4/4", bild: 
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Du behöver inte fylla i hela blanketten på en gång, utan du kan fylla i en del uppgifter, 
spara dem, lämna systemet och återkomma senare för att fortsätta att fylla i uppgifter. 
När du svarat på alla obligatoriska frågor kan du skriva under blanketten. Du kommer 
tillbaka till blanketten genom att på kontrollörens uppgiftskort klicka på länken vid Årlig 
rapport. 
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Efter undertecknandet är blankettens status "Väntar på godkännande". Det betyder att 
nästa fas i processen är att Energimyndigheten inleder behandlingen av kontrollörens 
årliga rapport. Om rapporten godkänns ändras blankettens status till "Kvitterats", och 
om den avslås ändras statusen till "Avslagits". Om Energimyndigheten returnerar 
rapporten till kontrollören för komplettering ändras blankettens status till "Returnerats 
för komplettering". Då ska kontrollören korrigera/komplettera rapporten och 
underteckna den på nytt, varvid den återigen sänds in till Energimyndigheten för 
behandling. Systemet sänder ett e-postmeddelande till kontrollören om de åtgärder 
Energimyndigheten har vidtagit. 

5.10 Verifiering av ansökan om godkännande av 
en anläggning 
(produktionsstöd/systemet med inmatningspris) 

 

De ansökningar som kräver kontrollörens verifiering visas i fönstret "Kontrollörer – 
ingångssida". De ansökningar som väntar på att bli verifierade av kontrollören kan 
särskiljas från andra rader efter blankettyp ("Ansökan om godkännande av anläggning 
– Ansökan") och status ("Väntar på kontrollörens verifiering"), se bilden: 

 

  

Verifieringen sker så att kontrollören på en lista väljer den ansökan som ska verifieras 
genom att klicka på länken inget diarienr.  

Då öppnas uppgiftskortet "Kontrollörens verifiering 1/3", där kontrollören ska ange vilka 
personer som deltar i verifieringen, se bilden nedan. Systemet varnar om en vald person 
saknar den nödvändiga behörigheten. 
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Klicka på "SPARA" och "NÄSTA", så visas nästa uppgiftskort "Kontrollörens verifiering 
2/3", bild:  
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I fönstret ska kontrollören besvara frågorna på blanketten och sedan klicka på "SPARA" 
och "NÄSTA".  
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Bilden ovan visar det sista uppgiftskortet i kontrollörens verifieringsprocess. I fönstret 
kan kontrollören bifoga en bilaga till sin verifiering. Till sist väljer kontrollören åtgärd:  

 Retur: Kontrollören kan returnera ansökan om godkännande till elproducenten 
för komplettering om det visar sig att de uppgifter som ska verifieras innehåller 
fel. Returneringen sker genom att man i fältet Åtgärd på uppgiftskortet väljer 
alternativet "Returnera ansökan om godkännande för komplettering". 
Kontrollören måste anteckna anledningen till returneringen innan ansökan kan 
returneras (anledningen till returneringen visas automatiskt i e-postmeddelandet 
som SATU sänder till elproducenten i samband med returneringen).  

 Verifiering: När kontrollören är redo att lämna in sin verifiering ska denne i fältet 
Åtgärd välja alternativet "Lämna in verifiering". Därefter ska kontrollören 
underteckna verifieringen, varvid den återlämnas till elproducenten för 
behandling och ansökans status blir "Verifierad, under behandling". 
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5.11 Verifiering av ansökan om utbetalning av 
inmatningspris 

 

De ansökningar som kräver kontrollörens verifiering visas i fönstret "Kontrollörer – 
ingångssida". De ansökningar om utbetalning av inmatningspris som väntar på 
kontrollörens verifiering kan särskiljas från andra rader efter status: blankettypen är 
"Ansökan om utbetalning av inmatningspris" och ansökans status är "Väntar på 
kontrollörens verifiering", se bilden: 

 

Verifieringen sker så att kontrollören på en lista väljer den ansökan som ska verifieras 
genom att klicka på länken inget diarienr på raden med anläggningens namn.  

Då öppnas uppgiftskortet "Kontrollörens verifiering som ingår i ansökan om utbetalning 
1/3", där kontrollören ska ange vilka personer som deltar i verifieringen, se bilden 
nedan. Systemet varnar om en vald person saknar den nödvändiga behörigheten. 
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När uppgifterna har angetts klickar du på "SPARA" och "NÄSTA", så öppnas nästa 
uppgiftskort "Kontrollörens verifiering som ingår i ansökan om utbetalning 2/3", bild:  
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När du besvarat frågorna klickar du på "SPARA" och "NÄSTA", så öppnas det sista 
uppgiftskortet: 

 

 

  

Bilden ovan visar det sista uppgiftskortet i processen för verifiering av en ansökan om 
utbetalning av inmatningspris. I fönstret kan kontrollören bifoga en bilaga till sin 
verifiering. Till sist väljer kontrollören åtgärd:  

 Retur: Kontrollören kan returnera ansökan om utbetalning till elproducenten för 
komplettering om det visar sig att de uppgifter som ska verifieras innehåller fel. 
Returneringen sker genom att man i fältet Åtgärd på uppgiftskortet väljer 
alternativet "Returnera ansökan om utbetalning för komplettering". Kontrollören 
måste anteckna anledningen till returneringen innan ansökan kan returneras 
(anledningen till returneringen visas automatiskt i e-postmeddelandet som SATU 
sänder till elproducenten i samband med returneringen).  

 Verifiering: När kontrollören är redo att lämna in sin verifiering ska denne i fältet 
Åtgärd välja alternativet "Lämna in verifiering". Därefter ska kontrollören 
underteckna verifieringen, varvid den återlämnas till elproducenten för 
behandling och ansökans status blir "Verifierad, under behandling". 
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5.12 Verifiering av ansökan om 
kompensationsstöd 

 

För att kontrollören ska kunna verifiera ansökningar om kompensationsstöd, ska 
kontrollören ha Energimyndighetens godkännande för detta (ansökan om detta görs 
utanför SATU). Energimyndigheten matar in i SATU de behörigheter för 
kompensationsstödet som godkänts för kontrollören. Efter detta kan kontrollören väljas 
som kontrollör av en ansökan om kompensationsstöd.  

Ansökningar som väntar på kontrollörens åtgärder syns i fönstret "Kontrollörer – 
ingångssida": 

 

 

De kan också sökas genom menyalternativet Kontrollörens blanketter: 

 

Olika ärenden som väntar på kontrollörens åtgärder kan skiljas från varandra bl.a. 
utifrån deras blankettyp och status. 
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Kontrollörer kan utföra tre olika åtgärder som gäller kompensationsstödet i SATU: 

1. Verifiering av ansökan om kompensationsstöd. 
2. Komplettering av verifiering av ansökan om kompensationsstöd. 
3. Lämna en utredning som gäller verifiering av ansökan om kompensationsstöd. 

5.12.1 Verifiering av ansökan om kompensationsstöd 
 

Kontrollen framskrider på så sätt att kontrollören väljer den ansökan som ska 
kontrolleras på listan genom att klicka på länken inget diarienr på anläggningens rad.  

Därefter öppnas "Uppgiftskort för verifiering av ansökan om kompensationsstöd 1/3", 
där kontrollören anmäler den kontrollörperson/de kontrollörpersoner som deltar i 
verifieringen, se bilden nedan:  
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Från uppgiftskortet kan kontrollören också gå vidare för att granska stödansökan via 
länken "Öppna ansökan om kompensationsstöd". 

När personerna har angetts, klicka på "SPARA" och "NÄSTA". Då öppnas "Uppgiftskort 
för verifiering av ansökan om kompensationsstöd 2/3", se bilden nedan:  

 

Om kontrollören meddelar att han eller hon upptäckt en avvikelse, visas en knapp "Lägg 
till ny" för Avvikelser. När du klickar på knappen öppnas ett fönster där uppgifterna om 
avvikelsens ska matas in. 
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När anmälan om avvikelse har fyllts i och du har återvänt till "Uppgiftskort för verifiering 
av ansökan om kompensationsstöd 2/3", kan du vid behov lägga till en ny avvikelse på 
samma sätt. 

När du har besvarat frågorna, klicka på "SPARA" och "NÄSTA". Då öppnas det sista 
uppgiftskortet:  



85 
 

 

 

Bilden visar det sista uppgiftskortet för kontrollblanketten för ansökan om 
kompensationsstöd. I detta fönster kan kontrollören ge tilläggsuppgifter eller foga en 
bilaga till sin verifiering. Till slut väljer kontrollören åtgärden:  

 Returnering: Kontrollören kan returnera stödansökan till verksamhetsutövaren 
för komplettering om det har framgått att det finns ett fel i de kontrollerade 
uppgifterna. För att returnera stödansökan välj alternativet "Returnera 
stödansökan för komplettering" i fältet Åtgärd. Kontrollören ska anteckna 
orsaken till returneringen innan returneringen lyckas (returneringens orsak 
anges på det automatiska e-postmeddelandet som SATU skickar till 
verksamhetsutövaren i anslutning till returneringen). Om kontrollören returnerar 
stödansökan för komplettering, försvinner kontrollblanketten från kontrollörens 



86 
 

söksidor. Den visas där igen när verksamhetsutövaren skickar stödansökan på 
nytt till verifiering. 

 Kontroll: När kontrollören är beredd att utfärda kontrollörens verifiering, ska 
kontrollören välja "Lämna verifiering" i fältet Åtgärd. Efter detta ska kontrollören 
underteckna verifieringen, varvid den returneras till verksamhetsutövaren för 
underteckning. Kontrollen har statusen "Kontrollerats". 

5.12.2 Komplettering av verifiering av ansökan om 
kompensationsstöd. 

 

Om Energimyndigheten upptäcker brister i ansökan om kompensationsstöd, skickar den 
ansökan tillbaka för komplettering. Den "extra omgången" för ansökan motsvarar 
proceduren när man gör en ansökan:  

1) Verksamhetsutövaren kompletterar vid behov uppgifterna i stödansökan och lämnar 
in stödansökan för verifiering. Den stödansökan som ska kompletteras och som väntar 
på verifiering visas t.ex. på kontrollörens ingångssida.  

2) Kontrollören kan vid behov komplettera uppgifterna om verifieringen och 
underteckna verifieringen på nytt (eller returnera ansökan till verksamhetsutövaren för 
korrigering). När kontrollören undertecknar en ansökan som skickats till komplettering, 
får verifieringen statusen "Kontrollerats (kompletterats)".   

3) Verksamhetsutövaren undertecknar stödansökan, dvs. returnerar den 
kompletterade stödansökningen till Energimyndigheten. 

Kontrollören får således ansökan av verksamhetsutövaren för verifiering på normalt 
sätt. Orsaken till begäran om komplettering anges i det automatiska e-postmeddelande 
som verksamhetsutövarens och kontrollörens kontaktpersoner får. 

5.12.3 Begäran om utredning som gäller verifiering av ansökan om 
kompensationsstöd 

 

Energimyndigheten kan begära att få en utredning som gäller verifieringen av en 
stödansökan. Utredningen syns på kontrollörens ingångssida: 
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Kontrollörens kontaktpersoner får också ett automatiskt e-postmeddelande om 
begäran om utredning. Orsaken till begäran anges i meddelandet. I den nedre delen 
av uppgiftskortet för verifieringen av en stödansökan (3/3) visas en ny del "Utredning 
till begäran om utredning som Energimyndigheten lämnat". Där visas innehållet av 
Energimyndighetens begäran om utredning samt de fält som fylls i för att besvara 
begäran om utredning/lämna utredningen: 
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Det är också möjligt att foga pdf-bilagor till utredningen. När kontrollören har 
antecknat de nödvändiga uppgifterna, ska kontrollören klicka på knappen 
UNDERTECKNA, som avslutar förfarandet för att lämna en utredning för kontrollörens 
del. 


