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Energimarknadsverket har med stöd av 6 kap. 22 § 3 mom. elmarknadslagen (386/1995, ändrats 
1172/2004) föreskrivit följande: 

 
1 § 

Tillämpningsområde 
 

Denna föreskrift tillämpas på skyldigheten för en minutförsäljare av el att underrätta 
elmarknadsmyndigheten om de minutförsäljningsvillkor och -priser som avses i 22 § 1 och 2 mom. 
elmarknadslagen. 

 
2 § 

Uppgifter om priser som omfattas av leveransskyldigheten 
 

En minutförsäljare av el som har betydande marknadsinflytande på en 
distributionsnätsinnehavares ansvarsområde eller en minutförsäljare som har de skyldigheter som 
gäller minutförsäljare med betydande marknadsinflytande enligt 21 § 3 mom. elmarknadslagen skall 
tillställa Energimarknadsverket i 21 § 3 mom. avsedda minutförsäljningspriser. Därtill skall en 
minutförsäljare tillställa Energimarknadsverket i 21 § 3 mom. avsedda minutförsäljningsvillkor om 
de väsentligt avviker från de villkor som tillämpas allmänt på branschen.  

 
En minutförsäljare av el skall underrätta Energimarknadsverket om ändringar i den information 

som avses i 1 mom. Uppgifterna skall ges innan ändringarna träder i kraft och de skall innehålla 
information om när ändringarna träder i kraft. 

 



 
3 § 

Uppgifter om priser för andra än dem som omfattas av leveransskyldigheten 
 

En minutförsäljare av el skall underrätta Energimarknadsverket om de elminutförsäljningspriser 
som gäller när minutförsäljaren allmänt tillhandahåller el för konsumenterna och andra elanvändare 
vilkas driftsställe är utrustat med huvudsäkringar på högst 3 x 63 ampere eller till vilkas 
eldriftsställe högst 100 000 kilowattimmar el köps per år. Av underrättelsen skall det framgå om 
minutförsäljningspriserna gäller tillsvidare eller för en begränsad tid eller om de varierar i enlighet 
med något index (till exempel börspris på el). Därtill skall en minutförsäljare tillställa 
Energimarknadsverket de minutförsäljningsvillkor som väsentligt avviker från de villkor som 
tillämpas allmänt på branschen. 

 
Ett allmänt tillhandahållande av el som avses i 1 mom. omfattar också tillhandahållande av el till 

ett begränsat geografisk område om området är minst lika stort som begränsningen för ett område 
som kan väljas i Energimarknadsverkets prisinformationssystem (till exempel kommun, 
postnummer eller en distributionsnätsinnehavares ansvarsområde). Ett allmänt tillhandahållande av 
el som avses i 1 mom. omfattar inte sådant tillhandahållande av el som förutsätter att kunden är 
medlem eller delägare i ett samfund. 

 
En minutförsäljare av el skall underrätta Energimarknadsverket om ändringar i den information 

som avses ovan i 1 mom. Underrättelsen skall ges innan ändringarna träder i kraft och den skall 
innehålla information om när de träder i kraft. 

 
4 § 

Sättet för tillställande av information till Energimarknadsverket 
 

Den prisinformation som avses i 2 och 3 § ska tillställas Energimarknadsverket genom att matas 
in i Energimarknadsverkets prisinformationssystem. Inmatningen förutsätter att 
Energimarknadsverket har godkänt försäljaren som systemanvändare, att försäljaren har utnämnt en 
fysisk person som har rätt att mata in informationen och att personen har kännetecken för systemet i 
sitt bruk. 

 
De minutförsäljningsvillkor som avses i 2 och 3 § skall tillställas Energimarknadsverket skriftligt 

eller med e-post till virasto@energiamarkkinavirasto.fi.  
 
 

5 § 
Ikraftträdande 

 
Denna föreskrift träder i kraft den 1 augusti 2006 och gäller tillsvidare. Samtidigt upphävs 

handels- och industriministeriets beslut av den 13 december 1995 (1424/1995) om publicering och 
anmälan till elmarknadsmyndigheten av elminutförsäljarens försäljningsvillkor och -priser. 

 
6 § 

Publicering och tillgång till information 
 

Denna föreskrift har publicerats i Energimarknadsverkets föreskriftssamling och den kan fås hos 
Energimarknadsverket. 
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