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OM OFFENTLIGGÖRANDE OCH ANMÄLAN TILL 
ENERGIMARKNADSVERKET AV FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN OCH -
PRISERNA FÖR NATURGASNÄTTJÄNSTER 

 

Energimarknadsverket har idag beslutat med stöd av 2 kap.7 § naturgasmarknadslagen 
(508/2000) meddela följande föreskrift om offentliggörande och anmälan till 
Energimarknadsverket av försäljningsvillkoren och -priserna för naturgasnätstjänster. 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 oktober 2000 och gäller tillsvidare. 

 

Direktör Asta Sihvonen-Punkka 

Överinspektör Antti Paananen 
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Till innehavarna av naturgasnät 

 

Föreskrift om offentliggörande och anmälan till Energimarknadsverket av 
försäljningsvillkoren och –priserna för naturgasnättjänster 
 

Föreskriften tillämpas på nätinnehavarens anmälningar till Energimarknadsverket av försäljnings-
villkoren och –priserna för naturgasnättjänsterna och på offentliggörandet av dem. 

 

1 § 

Innehavaren av naturgasnätet skall se till att de gällande försäljningsvillkoren för naturgas-
nättjänsterna tillställs Energimarknadsverket. 

2 § 

Innehavaren av naturgasnätet skall se till att Energimarknadsverket erhåller försäljningsprislistorna 
för naturgasnättjänsterna samt grunderna för hur de fastställs varje gång förändringar sker i dessa. 

Då försäljningsprislistorna för naturgasnättjänsterna ändras skall innehavaren av naturgasnätet 
tillställa Energimarknadsverket en utredning av de kostnadsförändringar och beräkningsgrunder 
som prisändringen grundar sig på. 

3 § 

De uppgifter som nämns i 1 och 2 § skall tillställas Energimarknadsverket före det datum då 
försäljningspriserna eller försäljningsvillkoren för nättjänsterna eller förändringarna i dessa träder i 
kraft. 



De uppgifter om naturgasöverföringstarifferna som enligt bestämmelserna skall offentliggöras 
innan skyldigheten att överföra naturgas träder i kraft skall dock tillställas Energimarknadsverket 
inom en vecka efter offentliggörandet. 

4 § 

Utgående från de gällande försäljningsprislistorna för naturgasnättjänster beräknar och offentliggör 
Energimarknadsverket månatligen medelpriser för naturgasöverföringen (p/kWh) för följande 
förbrukartyper enligt deras årliga förbrukning av naturgas: 

- småhus vars årliga naturgasförbrukning är 20 MWh,  

- radhus vars årliga naturgasförbrukning är 100 MWh, 

- mindre flervåningshus vars årliga naturgasförbrukning är 225 MWh, 

- större flervåningshus vars årliga naturgasförbrukning är 450 MWh, 

- industrianläggning, värme- eller kraftverk vars årliga naturgasförbrukning är 50 000 MWh och 
vars uttag av toppeffekt är 4000 och 6000 timmar, 

- industrianläggning, värme- eller kraftverk vars årliga naturgasförbrukning är 150 000 MWh och 
vars uttag av toppeffekt är 4000 och 6000 timmar, 

- industrianläggning, värme- eller kraftverk vars årliga naturgasförbrukning är 500 000 MWh och 
vars uttag av toppeffekt är 4000 och 6000 timmar och 

- industrianläggning, värme- eller kraftverk vars årliga naturgasförbrukning är 1 000 000 MWh 
och vars uttag av toppeffekt är 4000 och 6000 timmar. 

Medelpriserna för typförbrukarnas överföring beräknas och offentliggörs dels utan skatt, dels 
inklusive övriga skatter förutom mervärdesskatt och dels inklusive samtliga skatter. 

Energimarknadsverket kan vid behov komplettera typförbrukardefinitionerna för beräknandet av 
medelpriset till exempel när det gäller årsenergins tidsmässiga fördelning samt definitionen av 
toppeffekt. 

Innehavaren av naturgasnätet skall hålla de typförbrukarpriser som Energimarknadsverket beräknat 
för prissättningen allmänt tillgängliga. 

5 § 

Denna föreskrift träder i kraft den 1. oktober 2000. 

 

Föreskriften kan erhållas från Energimarknadsverket, adress 

Energimarknadsverket 
Södra Magasinsgatan 4 
00130 Helsingfors 
telefon: 09 – 6220 360  

 


