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Dnr 1346/01/2005

Föreskrift
om publicering av nyckeltal för naturgasnätsverksamheten

Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005
________________

Energimarknadsverket har i enlighet med beslutet som getts med stöd av 2 kap. 7 § 2 mom. i
naturgasmarknadslagen (508/2000) av den 31 maj 2000 föreskrivit följande:
1§
Denna föreskrift tillämpas på naturgasnätsverksamhetens nyckeltal och på publiceringen av
nyckeltalen.
2§
Innehavaren av naturgasdistributionsnät ska varje kalenderår tillställa Energimarknadsverket de
nyckeltal som gäller för nätinnehavaren och som nämns i bilagorna 1 och 3.
Innehavaren av naturgasöverföringssnät ska varje kalenderår tillställa Energimarknadsverket de
nyckeltal som gäller för nätinnehavaren och som nämns i bilagorna 2 och 3.
Nyckeltalen för ett avslutat kalenderår som nämnts ovan i 1 och 2 moment ska tillställas
Energimarknadsverket senast vid utgången av maj följande kalenderår.
3§
Om naturgasnätsinnehavarens räkenskapsperiod avviker från en period på 12 månader, omräknas
nyckeltalen i bilaga 3 så att de motsvarar en period på 12 månader.
4§
Naturgasnätsinnehavaren måste se till att de nyckeltal som tillställts Energimarknadsverket är
tillgängliga för allmänheten.
5§

Denna föreskrift träder i kraft den 15. december 2005 och gäller tillsvidare. Med beslutet om
föreskriften upphävs Energimarknadsverkets beslut av den 14 november 2001 (Dnr 352/01/2001)
angående föreskriften om publicering av nyckeltal för naturgasnätsverksamheten.
6§
Denna föreskrift har publicerats i Energimarknadsverkets föreskriftssamling och den kan fås hos
Energimarknadsverket.
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Bilagor: 1. Nyckeltal som beskriver naturgasdistributionsnätsverksamheten
2. Nyckeltal som beskriver naturgasöverföringsnätsverksamheten
3. Ekonomiska nyckeltal för naturgasnätsverksamheten

Energimarknadsverket
Nyckeltal för naturgasnätsverksamheten

1 (1)
BILAGA 1

NYCKELTAL SOM BESKRIVER
NATURGASDISTRIBUTIONSNÄTSVERKSAMHETEN
Nyckeltal som beskriver naturgasdistributionsnätsverksamhetens omfattning och
karaktär
(1) Överförd gasvolym per kundgrupp (småhus och spisanvändare, radhus och höghus, service-, affärs- och
offentliga byggnader, värmebolag och värmeverk, växthus, industri, kraftverk, fordon, övriga
bruksområden), m³
(2) Överförd gasvolym för eget bruk (m³), samt överförd gasvolym till försäljning (m³)
(3) Antalet användare per kundgrupp (småhus och spisanvändare, radhus och höghus, service-, affärs- och
offentliga byggnader, värmebolag och värmeverk, växthus, industri, kraftverk, fordon, övriga
bruksområden), st
(4) Antalet anslutningspunkter / trycknivå, st
(5) Den största överförda medelströmningen per dygn m³/dygn
(6) Nätlängd (km)
(7) Antalet tryckstegrings- och tryckreduceringsstationer (st)
(8) Antalet anställda uppdelat på egna anställda och övriga anställda bundna till verksamheten, st

NYCKELTAL SOM BESKRIVER
NATURGASDISTRIBUTIONSNÄTSVERKSAMHETENS KVALITET
(9) Den årliga avbrottstiden för konsumenten t/år
(10) Totalt antal avbrott hos konsumenten, st/år
(11) Naturgassvinnet (m³)
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BILAGA 2

NYCKELTAL SOM BESKRIVER
NATURGASÖVERFÖRINGSSNÄTSVERKSAMHETEN
NYCKELTAL SOM BESKRIVER NATURGASÖVERFÖRINGSNÄTSVERKSAMHETENS
OMFATTNING OCH KARAKTÄR
(1) Överförd gasvolym per kundgrupp (distributionsbolag, värmecentraler och kraftverk, industri, övriga), m³
(2) Antalet användare per kundgrupp (distributionsbolag, värmecentraler och kraftverk, industri, övriga), st
(3) Antalet anslutningspunkter / trycknivå, st
(4) Den största överförda medelströmningen per dygn m³/dygn
(5) Nätlängd (km)
(6) Antalet tryckstegrings- och tryckreduceringsstationer (st)
(7) Antalet anställda uppdelat på egna anställda och övriga anställda bundna till verksamheten, st
(8) Gasens genomsnittliga värmevärde, MJ/m³n
(9) Storheterna som faktureringen baserar sig på och deras totalmängder
(10) Överföringsnätets användningsgrad
- Utlandsförbindelsens användningsgrad, %
- Överföringsnätets användningsgrad i förhållande till dimensioneringens kritiska punkt, %
NYCKELTAL SOM BESKRIVER NATURGASÖVERFÖRINGSNÄTSVERKSAMHETENS
KVALITET
(11) Den årliga avbrottstiden för kunderna t/år
(12) Andelen olevererad energi i % av den i nätet överförda energin
(13) Andelen avbrutna leveranser av den överförförda gasvolymen, %
(14) Störningarnas antal och varaktighet, st, t
(15) Störningsavbrottens antal och avbrottstid, st, t
(16) De planerade avbrottens antal och avbrottstid, st, t

Energimarknadsverket
Nyckeltal för naturgasnätsverksamheten

1 (1)
BILAGA 3

EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR NATURGASNÄTSVERKSAMHETEN
(1) Avkastning på eget kapital, %
* (resultat före bokslutsdispositioner och skatter - skatter)
= eget 100
kapital + (1-samfundsskattesats)*reserveringar + värderingsposter

(2) Soliditetsgrad, %
* reserveringar + avskrivningsdifferens) + värderingsposter + anslutningsavgifter)
= 100 * (eget kapital +( (1-samfundsskattesats)
balansomslutning - erhållna förskottsbetalningar

(3) Intern finansiering av investeringar, %

medel+ förändring i anslutningsavgifter )
= 100 * (internt tillförda nettoinves
teringar

(4) Ökning i omsättning, %

=

100 * (förändring i omsättning )
Föregående räkenskaps periods omsättning

(5) Nätverksamhetens investeringsgrad, %
mhetens nettoinvesteringar)
= 100 * (nätverksa
nätverksamhetens omsättning

(6) Medelpriset för nättjänster i eget nät utan avgifter för nättjänster som betalats till andra nät, cent/kWh.
Med medelpris för nättjänster i eget nät avses avgifter för nättjänster uttagna på naturgas som överlåtits från
nätinnehavarens nät, där moms, acciser och avgifter för nättjänster utbetalade till andra
naturgasnätsinnehavare dragits av, dividerade med den naturgasvolym som överlåtits från nätinnehavarens
nät.

