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Föreskrift om skyldigheten för elnätsinnehavaren att underrätta Energimyndigheten om nättjänstvillkoren och -priserna
Helsingfors 29.3.2018
________________
Energimyndigheten har med stöd av 27 § 2 mom. i elmarknadslagen (588/2013) föreskrivit
följande:
1§
Tillämpningsområde
Denna föreskrift tillämpas på skyldigheten för en nätinnehavare att underrätta Energimyndigheten om försäljningspriserna och försäljningsvillkoren för nättjänsterna samt grunderna för
hur de bestäms enligt 27 § 2 mom. i elmarknadslagen.
2§
Underrättelse om försäljningsvillkor och -priser för nättjänster
Nätinnehavaren ska underrätta Energimyndigheten om försäljningsvillkor och försäljningspriser
enligt 27 § 1 mom. i elmarknadslagen för sina nättjänster samt om grunderna för hur de bestäms.
En elnätsinnehavare ska underrätta Energimyndigheten om ändringar i den information som
avses i 1 mom. Energimyndigheten ska underrättas om försäljningsvillkoren, priser eller ändringar av dessa ska göras senast en (1) månad innan de träder i kraft och tidpunkten då försäljningsvillkoren, priserna eller deras ändringar träder i kraft ska specificeras.
3§
Sättet att tillställa Energimyndigheten informationen
De prisuppgifter för överföring och distribution av el som avses i 2 § i denna föreskrift ska tillställas Energimyndigheten elektroniskt genom att mata in dem i Energimyndighetens prisinformationssystem. För att mata in informationen krävs att Energimyndigheten har godkänt elnätsinnehavaren som användare av systemet, att elnätsinnehavaren har utsett en fysisk person som har rätt att mata in informationen och att denne har tillgång till de inloggningsuppgifter som behövs för att använda systemet.
Försäljningsvillkor och försäljningspriser för nättjänster som avses i 2 § i denna föreskrift samt
andra priser för nättjänster än priser för överföring och distribution samt grunder för hur dessa
bestäms ska tillställas Energimyndigheten skriftligt eller per e-post till adressen kirjaamo@energiavirasto.fi.
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4§
Ikraftträdande
Denna föreskrift träder i kraft den 29 april 2018 och gäller tills vidare. Denna föreskrift upphäver Energimyndighetens föreskrift om skyldigheten för elnätsinnehavaren att underrätta Energimarknadsverket om nättjänstvillkoren och -priserna av den 12 oktober 2007 (dnr
317/001/2007).
5§
Information och publicering
Denna föreskrift har publicerats i Energimyndighetens föreskriftsamling och den kan även fås
hos Energimyndigheten:
Adress

Fågelviksgränden 4, 00530 HELSINGFORS

Telefon

029 5050 000

Webbplats

http://www.energiavirasto.fi/

Helsingfors 29.3.2018

Överdirektör

Simo Nurmi

Direktör

Veli-Pekka Saajo

