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L a g

1430/2014

om ändring av elmarknadslagen

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i elmarknadslagen (588/2013) 3 § 34 punkten samt 20, 57 och 69 § och
fogas till 3 § nya 35 och 36 punkter samt till lagen nya 24 a, 24 b, 53 a, 57 a och 69 a § som

följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —

34) bestämmande inflytande rättigheter,
avtal och andra medel som separat eller till-
sammans, med hänsyn till de faktiska och
juridiska omständigheterna i saken ger möj-
lighet att utöva avgörande inflytande i ett
företag, i synnerhet genom

a) äganderätt eller nyttjanderätt till ett fö-
retags samtliga tillgångar eller en del av
dessa,

b) rättigheter eller avtal som ger ett avgö-
rande inflytande på sammansättningen av ett
företags organ och dessas omröstningar eller
beslut,

35) aggregator en tjänsteleverantör på ef-
terfrågesidan som lägger samman kortvariga
användarlaster för att sälja eller utauktionera
dem på organiserade elmarknader,

36) organiserade elmarknader OTC-
marknader för el och elbörser där handel
idkas med elenergi, kapacitet, reglerkraft, til-
läggstjänster eller terminer med fysisk leve-
rans.

20 §

Anslutningsskyldighet

Nätinnehavaren ska på begäran och mot
skälig ersättning till sitt elnät ansluta de el-
driftsställen och kraftverk inom sitt verksam-
hetsområde som uppfyller de tekniska kra-
ven. Anslutningsvillkoren och de tekniska
kraven ska vara öppna, objektiva och icke-
diskriminerande och beakta elsystemets drift-
säkerhet och effektivitet.

Nätinnehavaren ska publicera de tekniska
kraven för anslutning och en skälig tid inom
vilken nätinnehavaren behandlar de anbuds-
förfrågningar som gäller anslutning.

Nätinnehavaren ska på begäran från den

RP 182/2014
EkUB 23/2014
RSv226/2014

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (32012L0027); EUT L 315, 14.11.2012, s. 1

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20140182


som ska anslutas ge denne en omfattande och
tillräckligt detaljerad uppskattning av anslut-
ningskostnaderna och en bedömning av när
anslutningen kan levereras. Anslutningen till
elnätet ska ske inom 24 månader från det att
anslutningsavtalet ingåtts, om det är möjligt
för nätinnehavaren att inom den tiden göra
sådana investeringar i elnätet som anslut-
ningen kräver på ett sätt som är skäligt ur
nätinnehavarens synvinkel och icke diskrimi-
nerande ur nätanvändarnas synvinkel.

24 a §

Energieffektivitet vid prissättningen av
nättjänster

I prissättningen av och försäljningsvillko-
ren för nättjänster får inte förekomma villkor
som är skadliga med tanke på den totala
effektiviteten hos elproduktionen, elöverfö-
ringen, eldistributionen och elleveranserna
samt energieffektiviteten.

24 b §

Flexibilitet i elförbrukningen och åtgärder
för efterfrågestyrning vid prissättningen av

nättjänster

I prissättningen av nättjänster får inga så-
dana villkor uppställas som kan hindra till-
handahållande av flexibilitet i elförbruk-
ningen på marknaden för reglerkraft och til-
läggstjänster för köpare eller som hindrar de-
taljister från att på organiserade elmarknader
ställa till förfogande systemtjänster med
tanke på åtgärder för efterfrågestyrning eller
efterfrågehantering. I prissättningen av nät-
tjänsterna ska hänsyn tas till de kostnader och
fördelar som medförs av flexibiliteten i elför-
brukningen och åtgärderna för styrning av
efterfrågan.

Nätinnehavarens försäljningsvillkor för
nättjänster ska skapa förutsättningar för flexi-
biliteten i elförbrukningen att delta i markna-
den för reglerkraft och reservkraft och i till-
handahållandet av tilläggstjänster, om nätin-
nehavaren ska ordna deltagandet. I försälj-
ningsvillkoren ska elsystemets driftsäkerhet
och effektivitet beaktas. I försäljningsvillko-
ren får det inte ingå villkor som utan grund

hindrar att den flexibilitet i elförbrukningen
som en aggregator tillhandahåller deltar i
marknaden för reglerkraft och reservkraft el-
ler i tillhandahållandet av tilläggstjänster.

53 a §

Anslutning av kraftvärmeproduktion och
småskalig elproduktion till nätet

Distributionsnätsinnehavare ska ha all-
männa och lättillämpliga förfaranden för an-
slutning av högeffektiv kraftvärme enligt 3 §
14 punkten i energieffektivitetslagen
(1429/2014) och småskalig elproduktion till
distributionsnätet.

57 §

Distributionsnätsinnehavarens fakturor

Distributionsnätsinnehavaren ska fakturera
för distributionsnätsanvändares faktiska för-
brukning minst fyra gånger om året. När det
gäller annan än timmätningsapparatur får fak-
turering ske utifrån slutförbrukarens mätarav-
läsning.

Distributionsnätsinnehavaren får emeller-
tid fakturera för uppskattad förbrukning eller
fakturera ett fast belopp, om faktureringen
grundar sig på slutförbrukarens mätaravläs-
ning och denne inte har meddelat mätvärdena
för faktureringsperioden i fråga eller om
driftstället inte har försetts med mätapparatur.
Faktureringen får grunda sig på uppskattad
förbrukning också i det fall att elförbruk-
ningen inte kunnat mätas på grund av fel i
mätapparaturen eller att mätuppgifterna inte
varit tillgängliga på grund av störningar i
dataöverföringen från fjärravläsningsappara-
turen.

Distributionsnätsinnehavaren ska i faktu-
ran för distributionsnätsanvändaren lämna en
specifikation över hur priset på eldistribution
bildats. Uppgifterna om och uppskattning-
arna av priset på eldistribution ska lämnas till
slutförbrukarna i rätt tid och i en lättbegriplig
form. Med fakturan ska det lämnas uppgifter
om slutförbrukarens faktiska förbrukning och
prisuppgifter och en jämförelse med förbruk-
ningen under samma period det föregående
året ska vara möjlig utifrån de uppgifter som

2 1430/2014



lämnats. I fakturor som sänds till konsumen-
ter ska distributionsnätsinnehavaren ge upp-
gifter om hur konsumenterna kan göra rekla-
mationer samt uppgifter om de mekanismer
för tvistlösning som konsumenterna har till-
gång till. Energimyndigheten får meddela
närmare föreskrifter om vilka uppgifter faktu-
ran ska innehålla och på vilket sätt uppgif-
terna ska presenteras i fakturan.

De fakturor samt prisuppgifter och uppgif-
ter om förbrukningen som avses i denna pa-
ragraf ska lämnas till slutförbrukaren på ett
adekvat sätt och avgiftsfritt. Fakturor på och
uppgifter om förbrukningen ska sändas till
slutförbrukaren på elektronisk väg, om denne
önskar det.

57 a §

Betalningssätt för
distributionsnätsinnehavarens fakturor

Distributionsnätsinnehavaren ska erbjuda
konsumenterna alternativa sätt att betala räk-
ningar för eldistribution. De alternativ som
erbjuds får inte vara förenade med ogrundade
villkor eller villkor som diskriminerar någon
kundgrupp. I villkoren för betalningssätten
får hänsyn tas till skäliga skillnader i de
kostnader som distributionsnätsinnehavaren
orsakas av att erbjuda olika betalningssätt.
Om distributionsnätsinnehavaren erbjuder
konsumenterna ett förhandsbetalningssystem,
ska systemet i tillräcklig grad återspegla kon-
sumentens uppskattade sannolika årliga elför-
brukning.

69 §

Detaljförsäljarens fakturor

El som levererats till slutförbrukaren ska
faktureras enligt den faktiska förbrukningen
minst fyra gånger om året. När det gäller
annan än timmätningsapparatur får fakture-
ring ske utifrån slutförbrukarens mätaravläs-
ning.

Levererad el får emellertid faktureras en-
ligt uppskattad förbrukning eller till ett fast
belopp, om faktureringen grundar sig på slut-
förbrukarens mätaravläsning och denne inte
har meddelat mätvärdena för faktureringspe-

rioden i fråga eller om driftstället inte har
försetts med mätapparatur. Faktureringen får
grunda sig på uppskattad förbrukning också i
det fall att elförbrukningen inte kunnat mätas
på grund av fel i mätapparaturen eller att
mätuppgifterna inte varit tillgängliga på
grund av störningar i dataöverföringen från
fjärravläsningsapparaturen.

En detaljförsäljare ska i sin faktura ge slut-
förbrukaren en specifikation över hur elpriset
bildats samt information om avtalets giltig-
hetstid. Uppgifterna om och uppskattning-
arna av priset på el ska lämnas till slutförbru-
karna i rätt tid och i en lättbegriplig form.
Med fakturan ska det lämnas uppgifter om
slutförbrukarens faktiska förbrukning och
prisuppgifter och en jämförelse med förbruk-
ningen under samma period det föregående
året ska vara möjlig utifrån de uppgifter som
lämnats. I fakturor som sänds till konsumen-
ter ska detaljförsäljaren ge uppgifter om hur
konsumenterna kan göra reklamationer samt
uppgifter om de mekanismer för tvistlösning
som konsumenterna har tillgång till. Energi-
myndigheten får meddela närmare föreskrif-
ter om vilka uppgifter fakturan ska innehålla
och på vilket sätt uppgifterna ska presenteras
i fakturan.

Detaljförsäljaren ska sända konsumenten
en slutfaktura inom sex veckor från det att
elleveransen till konsumenten har avslutats.

De fakturor samt prisuppgifter och uppgif-
ter om förbrukningen som avses i denna pa-
ragraf ska lämnas till slutförbrukaren på ett
adekvat sätt och avgiftsfritt. Fakturor på och
uppgifter om förbrukningen ska sändas till
slutförbrukaren på elektronisk väg, om denne
önskar det.

69 a §

Betalningssätt för detaljförsäljarens fakturor

Detaljförsäljaren ska erbjuda konsumen-
terna alternativa sätt att betala elräkningar.
De alternativ som erbjuds får inte vara för-
enade med ogrundade villkor eller villkor
som diskriminerar någon kundgrupp. I villko-
ren för betalningssätten får hänsyn tas till
skäliga skillnader i de kostnader som detalj-
försäljaren orsakas av att erbjuda olika betal-
ningssätt. Om detaljförsäljaren erbjuder kon-
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sumenterna ett förhandsbetalningssystem, ska
systemet i tillräcklig grad återspegla konsu-
mentens uppskattade sannolika årliga elför-
brukning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Bestämmelserna i 57, 57 a, 69 och 69 a §
träder dock i kraft först den 1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister Lauri Ihalainen
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