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Till naturgasnätsinnehavarna  

Föreskrift om offentliggörande av naturgasnätsverksamhetens nyckeltal 
 
Beslutet tillämpas på naturgasnätsverksamhetens nyckeltal samt offentliggörandet av dem. 

1 § 

Innehavaren av ett naturgasdistributionsnät skall offentliggöra de nyckeltal som nämns i bilaga 1. 

Innehavaren av ett naturgasöverföringsnät skall offentliggöra de nyckeltal som nämns i bilaga 2. 

De nyckeltal som nämns i moment 1 och 2 ovan och som gäller det utgångna kalenderåret skall 
offentliggöras före utgången av maj månad därpåföljande kalenderår. 

2 § 

Utgående från de uppgifter om bolagets senast fastställda bokslut vilka bolaget meddelat enligt 
Energimarknadsverkets beslut (351/01/2001) beräknar Energimarknadsverket de nyckeltal som 
nämns i bilaga 3 årligen före utgången av september månad. Om räkenskapsperioden inte är en 12-
månadersperiod ändras resultaträkningen så att den motsvarar en 12-månadersperiod.  

Energimarknadsverket tillställer naturgasnätsinnehavaren för kännedom de nyckeltal som nämns i 
bilaga 3 och som Energimarknadsverket beräknat. 

Naturgasnätsinnehavaren skall hålla allmänt tillgängliga de nyckeltal som nämns i bilaga 3 och som 
Energimarknadsverket beräknat. 

3 § 

Detta beslut träder i kraft den 1 december 2001. 

Nyckeltalen skall offentliggöras första gången år 2002.  



____________________________________ 

 

Normen finns att tillgå på Energimarknadsverket, adress: 

Energimarknadsverket 
Annegatan 34-36 A 
00100 Helsingfors 
telefon: 09 – 6220 360  
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NYCKELTAL SOM BESKRIVER NATURGASDISTRIBUTIONSNÄTSVERK-
SAMHETEN: 

NYCKELTAL SOM BESKRIVER NATURGASDISTRIBUTIONSNÄTSVERK-
SAMHETENS OMFATTNING OCH ART 

1. Överförd gasmängd enligt kundgrupp (hushåll, radhus- och flervåningshusfastigheter, 
affärs- och offentliga byggnader, industri, värmecentraler och kraftverk, övriga), m³:  

2. Antal användare enligt kundgrupp (hushåll, radhus- och flervåningshusfastigheter, affärs- 
och offentliga byggnader, industri, värmecentraler och kraftverk, övriga), st 

3. Antal anslutningspunkter / trycknivåklass, st: tryck i distributionsnätet, tryck i 
överföringsnätet 

4. Största överförda medelflöde per timme m3/t 

5. Nätets längd / trycknivåklass, rörmaterial och rördiameter (tabell); tryck i 
distributionsnätet, tryck i överföringsnätet 

6. Antal tryckhöjnings- och tryckreduceringsstationer på olika trycknivåer, st 

7. Personal uppdelad i egen personal och annan personal som är knuten till verksamheten, 
personer st 

 

NYCKELTAL SOM BESKRIVER NATURGASDISTRIBUTIONSNÄTSVERK-
SAMHETENS KVALITET 

8. Årlig avbrottstid för konsumenten t/år  

9. Antal avbrott för konsumenten totalt, st/år 

10. Icke levererad energi i % av den energi som överförts via nätet 
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NYCKELTAL SOM BESKRIVER NATURGASÖVERFÖRINGSVERKSAMHE-
TEN: 

NYCKELTAL SOM BESKRIVER NATURGASÖVERFÖRINGSVERKSAMHE-
TENS OMFATTNING OCH ART 

1. Överförd gasmängd enligt kundgrupp (distributionsbolag, värmecentraler och kraftverk, 
industri, övriga), m³:  

2. Antal användare enligt kundgrupp (distributionsbolag, värmecentraler och kraftverk, 
industri, övriga), st 

3. Antal anslutningspunkter / trycknivåklass, st: tryck i distributionsnätet, tryck i 
överföringsnätet 

4. Största överförda medelflöde per timme m3/t 

5. Nätets längd / trycknivåklass, rörmaterial och rördiameter (tabell); tryck i 
distributionsnätet, tryck i överföringsnätet 

6. Antal tryckhöjnings- och tryckreduceringsstationer på olika trycknivåer, st 

7. Personal uppdelad i egen personal och annan personal som är knuten till verksamheten, 
personer st 

8. Gasens genomsnittliga värmevärde, MJ/m³n 

9. Enheter som faktureringen bygger på och de totala mängderna av dessa 

10. Överföringsnätets kapacitetsutnyttjande 

- Gränsförbindelsens kapacitetsutnyttjande (%) 
- Kapacitetsutnyttjandet för den punkt i överföringsnätet som är kritisk med tanke 

på dimensioneringen (%) 
 

NYCKELTAL SOM BESKRIVER NATURGASÖVERFÖRINGSVERKSAMHE-
TENS KVALITET 

11. Årlig avbrottstid för kunder t/år  

12. Icke levererad energi i % av den energi som överförts via nätet 

13. De avbrytbara leveransernas andel av den överförda gasmängden, %  

14. Antal och längd störningar, st, t 
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15. Antal avbrott och avbrottstid på grund av störningar, st, t 

16. Antal avbrott och avbrottstid på grund av planerade avbrott,st,  t 
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NYCKELTAL SOM BESKRIVER NATURGASNÄTSVERKSAMHETENS 
LÖNSAMHET 

1. Rörelseresultat, % 

100
äkterrörelseint övrigaomsättning

ultatrörelseres ×
+

=  

Täljaren är i det officiella resultaträkningsschemet rörelsevinst (-förlust). 

2. Nettoresultat, % 

100
äkterrörelseint övrigaomsättning

tatnettoresul ×
+

=  

Täljaren beräknas utgående från täljaren i nyckeltal 1 till vilken lägger resultaträk-
ningens finansiella intäkter och drar av finansiella kostnader och skatter. 

 

3. Finansiellt resultat, % 

100
äkterrörelseint övrigaomsättning

resultatt finansiell ×
+

=  

Täljaren beräknas utgående från täljaren i nyckeltal 2 till vilken lägger naturgasnäts-
verksamhetens avskrivningar enligt plan  och nedskrivningar. 

NYCKELTAL SOM BESKRIVER NATURGASNÄTSVERKSAMHETENS 
AVKASTNING PÅ KAPITALET 

4. Avkastning på sysselsatt kapital, % 

100
savgifteranslutningskulder deräntebäran icke-utningbalansomsl
eutomståend tillkostnader  afinansielltatnettoresul ×

+
+=  

Nettoresultatet i täljaren fås från täljaren i nyckeltal 2. Nämnaren beräknas som me-
delvärdet av värdet vid räkenskapsperiodens början resp. slut. 

I nyckeltalet räknas anslutningsavgifterna med i nämnaren (i sysselsatt kapital). 
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Avkastningen på sysselsatt kapital beräknas också så att naturgasnätets eventuella lea-
singansvar adderas till nämnaren och naturgasnätets leasingavgifters andel av de fi-
nansiella kostnaderna adderas till täljaren. 

Avkastningen på sysselsatt kapital beräknas också så att naturgasnätets balansvärde i 
nämnaren korrigeras till naturgasnätets nuvärde. 

5. Avkastning på eget kapital, % 

100
postervärderingsreserveroch ar avsättningtesatsen)bolagsskat-(1 kapitaleget 

tatnettoresul ×
+×+

=

 

Nettoresultatet i täljaren fås från täljaren i nyckeltal 2. Nämnaren beräknas som me-
delvärdet av värdet vid räkenskapsperiodens början resp. slut. 

Avkastningen på eget kapital beräknas också så att naturgasnätets balansvärde i ba-
lansräkningens post eget kapital korrigeras till naturgasnätets nuvärde. 

 

NYCKELTAL SOM BESKRIVER NATURGASNÄTSVERKSAMHETENS 
LIKVIDITET  

6. Likviditet 

skulder gakortfristi
garngstillgånfinansieri=  

Nyckeltalet beräknas utgående från situationen vid räkenskapsperiodens slut. 

NYCKELTAL SOM BESKRIVER FINANSIERINGENS TILLRÄCKLIGHET OCH 
FINANSIERINGSSTRUKTUREN FÖR NATURGASNÄTSVERKSAMHETEN 

7. Intern finansiering av investeringarna, %:  

100
italetrörelsekap av förändring teringar nettoinves

resultatt finansiell ×
+

=  

Täljaren fås från täljaren i nyckeltal 3. Till nettoinvesteringar räknas i nyckeltalet den 
bolagiserade eller särredovisade naturgasnätverksamhetens samtliga investeringar (så-
ledes inte enbart nettoinvesteringarna i naturgasnätet). Nettoinvesteringarna är lika 
med balansvärdet av bestående aktiva vid räkenskapsperiodens slut – balansvärdet av 
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bestående aktiva vid räkenskapsperiodens början + avskrivningar enligt plan under rä-
kenskapsperioden. Förändringen av rörelsekapitalet är lika med balansvärdet av rörli-
ga aktiva vid räkenskapsperiodens slut – balansvärdet av rörliga aktiva vid räken-
skapsperiodens början – icke räntebärande skulder vid räkenskapsperiodens slut + bör-
jan. Anslutningsavgifterna räknas inte med i de icke räntebärande skulderna. 

Den interna finansieringen av investeringarna beräknas också så att väsentliga föränd-
ringar av leasingansvar adderas till nämnaren och hyror för anläggningstillgångar 
(=leasingavgifter) adderas till täljaren. 

8. Självfinansieringsgrad, %:  

100
italetrörelsekap av förändring teringar nettoinves

savgifteranslutning av ökningaletaktiekapit av förändring resultatt finansiell ×
+

++=

 

Det finansiella resultatet i täljaren fås från täljaren i nyckeltal 3. 

Självfinansieringsgraden beräknas också så att väsentliga förändringar av leasingan-
svaret adderas till nämnaren och hyror för anläggningstillgångar (=leasingavgifter) 
adderas till täljaren. 

9. Soliditet, % 

100
utningbalansomsl

savgifteranslutningpostervärderingsreserveroch ar avsättningtesatsen)bolagsskat-(1  kapitaleget ×++×+=

 

Soliditeten beräknas också så att både täljaren och nämnaren korrigeras med differen-
sen mellan naturgasnätets nuvärde och balansvärde. 

Soliditeten beräknas också alternativt så att naturgasnätsinnehavarens eventuella lea-
singansvar läggs till bland tillgångarna i balansräkningens aktiva och bland skulderna 
i balansräkningens passiva. 

NYCKELTAL SOM BESKRIVER NATURGASNÄTSVERKSAMHETENS 
PRISNIVÅ OCH KOSTNADSSTRUKTUR 

10. Medelpris för nättjänster i eget nät utan nättjänstavgifter som betalats till andra nät, 
cent/kWh 

Med medelpris för nättjänster i eget nät avses nättjänstavgifter vilka hänför sig till na-
turgas som överlåtits ur naturgasnätsinnehavarens nät och från vilka har avdragits de 
nättjänstavgifter som betalats till andra naturgasnätsinnehavare samt moms och acci-
ser, dividerat med mängden naturgas som överlåtits ur naturgasnätsinnehavarens nät.  
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11. Nätverksamhetens kostnader indelade i kostnadsposter, cent/kWh 

I nyckeltalet indelas naturgasnätsverksamhetens kostnader i följande kostnadsposter: 

- Drifts- och underhållskostnader (exklusive nätverksamhetens eventuella anskaff-
ningskostnader för inköp av naturgas) 

- Anskaffningskostnader för naturgasnätsverksamhetens inköp av naturgas  

- Kapitalkostnader 

- Avgifter som betalats till andra naturgasnätsinnehavare 

- Övriga kostnader 

- Naturgasnätsverksamhetens kostnader sammanlagt 

Som divisor används den mängd naturgas som överlåtits till kunderna ur naturgasnäts-
innehavarens nät. 

ANDRA EKONOMISKA NYCKELTAL FÖR NATURGASNÄTSVERKSAMHETEN 

12. Naturgasnätets investeringsgrad, % 

100
efningsvärdåteranskaf tetsnaturgasnä

tetnaturgasnä iteringar nettoinves ×=  

I täljaren medräknas enbart nettoinvesteringarna i naturgasnätet. Täljaren är lika med 
naturgasnätets balansvärde vid räkenskapsperiodens slut – naturgasnätets balansvärde 
vid räkenskapsperiodens början + avskrivningar enligt plan på naturgasnätet under rä-
kenskapsperioden. 

Som nämnare används värdet vid räkenskapsperiodens slut. 

Naturgasnätets investeringsgrad beräknas också så att eventuella leasinganskaffningar 
som gjorts under räkenskapsperioden adderas till täljaren. 

 

 


