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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändring av elmarknadslagen och marknadsdomstolslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att elmark-
nadslagen och i anslutning till den mark-
nadsdomstolslagen skall ändras. Åtskiljandet 
av elaffärsverksamheter, övervakningen av 
elnäten och uppföljningen av elleveranssä-
kerheten skall enligt förslaget effektiveras. 
Föråldrade bestämmelser i elmarknadslagen 
skall uppdateras. 

Det föreslås att elnätsverksamheten gene-
rellt sett juridiskt och bokföringsmässigt 
skiljs från elproduktions- och elförsäljnings-
verksamheten. I fråga om juridisk åtskillnad 
gäller bestämmelserna dock inte små elnät 
och i fråga om särredovisning av verksamhe-
terna inte heller små och medelstora elnät. 
Skyldigheten avseende juridisk åtskillnad 
gäller ca 35 procent av distributionsnätsinne-
havarna och ca 85 procent av den energi som 
överförs i distributionsnäten i Finland. För de 
företags del som inte omfattas av skyldighe-
ten att skilja åt verksamheterna juridiskt före-
slås att bestämmelserna om särredovisning i 
bokföringen preciseras. 

I fråga om den tillsyn över elnäten som ut-
övas från fall till fall och i efterhand föreslås 
en övergång till enhetlig tillsyn som delvis 
utövas på förhand och som omfattar alla nät-
innehavare. Energimarknadsverket skall för 
alla nätinnehavare och för stamnätsinnehava-
ren med systemansvar fastställa villkoren för 
de viktigaste tjänsterna och metoderna för 
prissättning av tjänsterna innan de införs. Be-
slutet om fastställande av överföringsavgifter 
meddelas för en tillsynsperiod på fyra år, un-
der vilken tid nätprissättningen som helhet 
skall vara skälig. Vid utgången av tillsynspe-
rioden skall nätinnehavaren på grundval av 
Energimarknadsverkets beslut återbära ett 
eventuellt intäktsöverskott till kunderna i 
form av sänkta priser på överföringstjänster-
na. Om överskottet är betydande skall nätin-
nehavaren betala ränta på det belopp som 
återbärs. Nätinnehavaren kan också i form av 

högre avgifter för överföringstjänsterna un-
der följande tillsynsperiod samla in det be-
lopp som eventuellt understiger en godtagbar 
intäktsnivå. Det föreslås att effekterna av sto-
ra prisändringar på enskilda kunders avgifter 
för överföringstjänster lindras genom be-
stämmelser om företagsarrangemang och 
övergångstider. 

När det gäller att söka ändring i Energi-
marknadsverkets beslut föreslås en övergång 
till en tvåstegsmodell för ändringssökande. I 
fråga om centrala tillsynsbeslut föreslås att 
marknadsdomstolen är första instans för sö-
kande av ändring. 

Det föreslås att byggandet av anslutnings-
ledningar underlättas genom att elanvändare 
och elproducenter får rätt att bygga en egen 
anslutningsledning till ett distributionsnät 
som ligger utanför ansvarsområdet och till 
det närmaste högspänningsnätet. 

Uppföljning av balansen mellan tillgång 
och efterfrågan på el föreslås effektiveras. I 
situationer där det råder elbrist skall möjlig-
heterna till manipulation av marknadspriset 
på el i mån av möjlighet förhindras och 
kraftverkens driftberedskap främjas. Energi-
marknadsverket skall ges behörighet att be-
stämma att underhållsstopp som vid kraft-
verk är planerade till vintern skall kunna flyt-
tas på grund av en kärv elproduktionssitua-
tion. Det föreslås att bestämmelser om ett 
anbudsförfarande för ny produktionskapaci-
tet skall tas in i lagen. 

I lagen preciseras de principer enligt vilka 
en lokal elförsäljare skall leverera el till kon-
sumenter och andra små elanvändare som 
inte vill konkurrensutsätta sin elanskaffning. 

Avsikten är att de föreslagna lagarna skall 
träda i kraft så snart som möjligt efter att de 
har godkänts och stadfästs. De förändringar i 
företagsstrukturerna som en juridisk åtskill-
nad förutsätter skall verkställas senast den 1 
januari 2007. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Nuläge 

1.1. Åtskiljande av elaffärsverksamheter-
na 

1.1.1. Allmänt 

Genom elmarknadslagen (386/1995) öpp-
nades produktionen, försäljningen, importen 
och exporten av el för konkurrens. Elnäts-
verksamheten däremot är tillståndspliktig och 
med stöd av elmarknadslagen binds nätinne-
havaren av en överförings-, anslutnings- och 
nätutvecklingsskyldighet samt en skyldighet 
att agera jämlikt och öppet. Elnätsverksam-
heten utgör ett s.k. naturligt monopol. En 
sund och fungerande konkurrens på elmark-
naden förutsätter att de elaffärsverksamheter 
som omfattas av konkurrens fungerar så att 
de är affärsekonomiskt lönsamma och inte 
stöds med monopolverksamheter. Syftet med 
att elaffärsverksamheterna skiljs åt är att 
åstadkomma en större öppenhet och jämlik-
het i elaffärsverksamheten så att det blir svå-
rare att stödja konkurrensutsatta elaffärsverk-
samheter med inkomster från elnätsaffärs-
verksamheten och så att en snedvridning av 
konkurrensen på elmarknaden skall kunna 
undvikas. Åtskiljandet effektiverar konkur-
rensen och verksamheten på elmarknaden 
samtidigt som det underlättar tillsynen över 
branschen. 
 
1.1.2. Lagstiftning och praxis 

Bestämmelserna om åtskiljande av verk-
samheterna ingår i kapitel 7 i elmarknadsla-
gen. Genom dessa bestämmelser har natio-
nellt genomförts bestämmelserna om åtskil-
jande av elaffärsverksamheter i Europapar-
lamentets och rådets gamla direktiv 
96/92/EG om gemensamma regler för den 
inre marknaden för el som upphävdes 2003. I 
handels- och industriministeriets beslut om 
särredovisning av elaffärsverksamheter 
(885/1995) har dessutom närmare bestäm-

melser om det praktiska genomförandet av 
åtskiljandet meddelats. 

Enligt 28 § i elmarknadslagen skall nätin-
nehavare och elförsäljare skilja nätverksam-
het, elförsäljning och elproduktion från var-
andra samt från övrig affärsverksamhet. Ge-
nom förordning kan föreskrivas att olika del-
funktioner inom nätverksamheten och elför-
säljningen skall särredovisas. Någon sådan 
förordning har dock inte utfärdats. I elmark-
nadsdirektivet förutsätts att överföringsnäts-
innehavare åtminstone på ledningsnivå är 
oberoende i sin verksamhet, och detta obero-
ende har säkerställts genom att stamnätsin-
nehavaren bolagiserades och blev Fingrid 
Oyj. Till denna del överskrids minimikraven 
i gällande direktiv och Fingrid Oyj:s rättsliga 
form motsvarar redan nu vad som förutsätts i 
elmarknadsdirektivet. 

Enligt elmarknadslagen behöver affärs-
verksamheterna inte särredovisas, om verk-
samheten är ringa till sin betydelse. Enligt 
handels- och industriministeriets beslut om 
särredovisning av elaffärsverksamheter be-
traktas sådana elaffärsverksamheter som 
ringa som sammanräknade inte överstiger 10 
procent av sammanslutningens eller inrätt-
ningens omsättning och en miljon mark per 
år. Elproduktionen måste inte särredovisas 
från elförsäljningen, om andelen egen pro-
duktion i sedvanliga produktionsförhållanden 
är under 10 procent eller högst 20 gigawat-
timmar per år. 

Med särredovisning avses enligt 29 § i el-
marknadslagen att det för de elaffärsverk-
samheter som skall särredovisas skall göras 
upp resultaträkning och för kapitalintensiva 
verksamheter dessutom balansräkning per 
räkenskapsperiod. Kapitalintensiva verksam-
heter är enligt handels- och industriministeri-
ets beslut om särredovisning av elaffärsverk-
samheter nätverksamhet och energiproduk-
tion som har skilts från övrig verksamhet. De 
olika elaffärsverksamheterna behöver inte 
nödvändigtvis utgöra separata bokföringsen-
heter. 
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En kommunal inrättning eller en samkom-
mun som utövar elaffärsverksamhet skall en-
ligt 30 § i bokföringen redovisas skilt från 
kommunen och för den skall för varje räken-
skapsperiod göras upp en resultaträkning och 
en balansräkning som kan jämföras med ett 
aktiebolags bokslut. 

För att det skall kunna garanteras att särre-
dovisade verksamheters resultaträkning och 
balansräkning samt tilläggsuppgifterna till 
dessa är riktiga har det i 31 § förutsatts att fö-
retagets revisorer skall granska dem och ge 
ett separat utlåtande om dem i revisionsberät-
telsen. 

I 32 § bestäms att resultat- och balansräk-
ningen för nätverksamheten samt resultaträk-
ningen för elförsäljningen inklusive noter är 
offentliga och presenteras som noter till före-
tagets bokslut. Bokslutet över en kommunal 
inrättning som utövar elaffärsverksamhet 
samt resultat- och balansräkningarna jämte 
tilläggsuppgifter för särredovisade verksam-
heter skall presenteras i kommunens bokslut. 

Enligt 33 § skall förvärv av en rörelse som 
utövar elnätsverksamhet, köp av aktie- eller 
andelsmajoriteten i en sammanslutning som 
utövar nätverksamhet eller annat förvärv av 
bestämmanderätt som gäller elnätsverksam-
het anmälas till konkurrensverket senast en 
månad efter det att avtalet ingicks. 

Handels- och industriministeriet har enligt 
34 § rätt att meddela närmare föreskrifter och 
anvisningar om hur verksamheterna skall 
skiljas åt samt hur uppgifterna om detta skall 
offentliggöras. Närmare bestämmelser om 
särredovisning av elaffärsverksamheter har 
tagits in i handels- och industriministeriets 
beslut. Elmarknadsmyndigheten kan när det 
finns grundat skäl bevilja undantag från det 
sätt att skilja åt verksamheterna som lagen 
kräver. 

I handels- och industriministeriets beslut 
förutsätts att särredovisade bokslut innehåller 
samma specifikation som ett bokslut enligt 
bokföringslagen. Energimarknadsverket har i 
handels- och industriministeriets beslut getts 
fullmakt att meddela närmare anvisningar om 
specifikationen. 

Energimarknadsverket övervakar att de be-
stämmelser och föreskrifter som gäller särre-
dovisning följs samt samlar in, analyserar 
och offentliggör de bokslutsuppgifter som 

har tillställts verket. Övervakningen är mark-
nadstillsyn som utövas i efterhand. Energi-
marknadsverket kan genom sitt beslut ålägga 
den som har brutit mot bestämmelserna eller 
föreskrifterna att rätta till fel eller försum-
melser i sin verksamhet. Energimarknads-
verket kan förena sitt beslut med vite. 
 
1.1.3. Den internationella utvecklingen 

och utländsk lagstiftning 

Europaparlamentet och rådet utfärdade den 
26 juni 2003 direktiv nr 2003/54/EG om ge-
mensamma regler för den inre marknaden för 
el och om upphävande av direktiv 96/92/EG 
(nedan elmarknadsdirektivet). Direktivet 
skall verkställas nationellt senast den 1 juli 
2004. 

Enligt elmarknadsdirektivet skall alla el-
verksföretag upprätta, låta revidera och of-
fentliggöra sina årsredovisningar enligt be-
stämmelserna i nationella författningar som 
har meddelats med stöd av direktivet om års-
bokslut i vissa typer av bolag 78/660/EEG 
som har utfärdats med stöd av artikel 44.2 g i 
EG-fördraget. Elverksföretag skall i sin in-
terna bokföring särredovisa verksamhetsgre-
narna överföring och distribution samt upp-
rätta ett konsoliderat bokslut över övriga el-
affärsverksamheter så som de vore tvungna 
att göra om verksamheterna i fråga bedrevs 
inom separata företag. Syftet med bestäm-
melsen är att försvåra diskriminering, kors-
subventionering och snedvridning av konkur-
rensen på elmarknaden. Överföring definie-
ras i direktivet som transport av el i samman-
länkade system med överföringsspänning och 
högspänning till slutförbrukare eller distribu-
törer. Med distribution avses transport av el i 
system med högspännings-, mellanspän-
nings- och lågspänningsnät till elanvändare. 
För vardera verksamheten skall balansräk-
ning och resultaträkning upprättas. 

Enligt elmarknadsdirektivet skall en elnäts-
innehavare med avseende på juridisk form, 
organisation och beslutsfattande vara obero-
ende av elproduktions- och elförsäljnings-
verksamheten. Syftet med juridisk åtskillnad 
och särredovisning av verksamheterna är att 
trygga icke-diskriminerande tillgång på nät-
tjänster. 

Direktivets krav på juridisk åtskillnad och 
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särredovisning av verksamheterna gäller 
överförings- och distributionsnätsverksamhe-
ten. Enligt direktivet kan medlemsstaterna 
dock besluta att inte tillämpa bestämmelserna 
om juridisk åtskillnad och särredovisning av 
verksamheterna för nätinnehavare på sådana 
integrerade elföretag som bedriver distribu-
tionsnätsverksamhet och som har färre än 
100 000 kunder. Denna storleksgräns har 
satts enligt elmarknadsförhållandena i de sto-
ra länderna i Centraleuropa. I Finland finns 
det endast sex elföretag som har över 100 
000 kunder. 

Kravet på särredovisning av nätinnehavares 
elaffärsverksamheter i elmarknadsdirektivet 
innebär för det första att personer som ansva-
rar för en nätinnehavares administration inte 
får ingå i företagsstrukturer i ett integrerat el-
företag som direkt eller indirekt ansvarar för 
den dagliga verksamheten avseende produk-
tion eller försäljning av el. För det andra 
krävs säkerställande av att de yrkesmässiga 
intressena hos de personer som ansvarar för 
nätinnehavarens administration beaktas på ett 
sätt som tryggar självständig verksamhet för 
dessa personer. För det tredje krävs att nätin-
nehavaren, när det gäller de resurser som be-
hövs för att trygga drift, underhåll och ut-
veckling av nätet, skall ha faktisk beslutande-
rätt som är oberoende av det integrerade elfö-
retaget. Detta förutsätter dock inte att nätin-
nehavaren samtidigt behöver vara ägare till 
nätet i fråga. För det fjärde krävs att nätinne-
havaren skall göra upp ett program som syf-
tar till att säkerställa att nätinnehavarens 
verksamhet är opartisk. 

Det är enligt direktivet möjligt att tillämpa 
kraven på juridisk åtskillnad och särredovis-
ning av verksamheterna på nätinnehavare av 
olika storlek. Kraven på särredovisning av 
verksamheter skall verkställas senast den 1 
juli 2004. Medlemsstaterna får skjuta upp 
genomförandet av juridisk åtskillnad till se-
nast den 1 juli 2007. 
 
1.2. Tillsyn över nätverksamheten 

1.2.1. Allmänt 

Elnätsverksamhet avviker från en sedvanlig 
marknad eftersom elöverförings- och eldis-
tributionsverksamheten utgör ett s.k. naturligt 

monopol som till följd av kostnads- och 
marknadsförhållanden utesluter konkurrens. 
El överförs till kunder via en fast infrastruk-
tur och efterfrågan är bunden till plats. 

Ett naturligt monopol har inom den eko-
nomiska vetenskapen ansetts vara förknippat 
med problem och det är därför nödvändigt 
med offentlig reglering. Syftet med reglering 
är att kontrollera användningen av ett före-
tags marknadskraft och förhindra monopol-
prissättning samt att uppmuntra till effektive-
ring av verksamheten och uppbyggnad av en 
effektiv prissättningsstruktur. 

Till de centrala målen med ett naturligt 
monopol hör opartiskhet, kontinuitet och ef-
fektivitet. Med opartiskhet avses den inre in-
täktsfördelningen i samhället mellan ägarna 
till de företag som omfattas av tillsyn och 
kunderna. Avkastningsnivån får inte vara för 
hög t.ex. i förhållande till sådana investering-
ar som ägarna kunde göra i affärsverksamhe-
ter med motsvarande risknivå. Opartiskhet 
hänför sig också till relationerna mellan 
kundgrupper, och det gäller då att granska att 
ingen kundgrupp står för en oproportionerligt 
stor andel av de avgifter som skall betalas till 
ett företag i förhållande till de kostnader den 
föranleder. Det förutsätts å andra sidan också 
att de företag som omfattas av tillsyn be-
handlas på lika villkor. Med kontinuitet avses 
att tillsynen skall säkerställa nödvändiga in-
vesteringar för den sektor som omfattas av 
tillsyn. Att trygga tillräcklig leveranssäkerhet 
är ett centralt mål inom den särskilda tillsy-
nen över naturliga monopol i energibran-
schen. Effektivitet innebär att den service 
kunden önskar tillhandahålls till så låga kost-
nader som möjligt. 
 
1.2.2. Lagstiftning och praxis 

Syftet med lagen är enligt 1 § i elmark-
nadslagen att säkerställa förutsättningarna för 
en effektiv elmarknad så att tillgången på el 
till ett skäligt pris och med tillräckligt god 
kvalitet kan tryggas. De främsta medlen för 
att uppnå detta mål är att trygga en sund och 
fungerande ekonomisk konkurrens vid pro-
duktion och försäljning av el samt att upp-
rätthålla skäliga och jämlika principer för 
tjänsterna inom elnätsverksamheten. 

Nätinnehavare skall enligt 9 § 1 mom. un-
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derhålla, driva och utveckla sitt elnät samt 
förbindelser till andra nät enligt kundernas 
rimliga behov och för sin del trygga kunder-
nas tillgång på el av tillräckligt god kvalitet. 
Detta kallas nätutvecklingsskyldighet. Nätin-
nehavaren skall enligt 2 mom. på begäran 
och mot skälig ersättning till sitt nät ansluta 
eldriftsställen och elproduktionsinrättningar 
inom sitt verksamhetsområde som uppfyller 
de tekniska kraven. Detta kallas anslutnings-
skyldighet. Anslutningsvillkoren och de tek-
niska kraven skall vara objektiva och icke-
diskriminerande och de skall beakta de krav 
som ett driftsäkert och effektivt elsystem 
ställer. 

Enligt den överföringsskyldighet som före-
skrivs i 10 § 1 mom. i elmarknadslagen skall 
nätinnehavaren mot skälig ersättning sälja 
elöverföringstjänster till dem som behöver 
sådana inom gränserna för nätets överfö-
ringskapacitet. Enligt 2 mom. skall kunden 
betala nätinnehavaren för de skäliga mät-
ningskostnader han eller hon har förorsakat. 
Enligt 14 § 1 mom. i elmarknadslagen skall 
försäljningspriserna för nättjänster samt 
grunderna för hur de fastställs vara objektiva 
och icke-diskriminerande för alla nätanvän-
dare. Enligt 2 mom. skall prissättningen av 
nättjänsterna vara skälig. I 3 mom. föreskrivs 
att det i prissättningen av nättjänsterna inte 
får finnas ogrundade villkor eller villkor som 
uppenbarligen begränsar konkurrensen. I den 
skall dock beaktas de villkor som gäller elsy-
stemets funktionsduglighet och effektivitet 
samt de kostnader och fördelar som föranleds 
av att ett kraftverk ansluts till nätet. I 15 § 3 
mom. föreskrivs att priset på nättjänsterna i 
ett distributionsnät inte får vara beroende av 
var inom nätinnehavarens ansvarsområde 
kunden är belägen. Nätinnehavaren skall of-
fentliggöra och till elmarknadsmyndigheten 
anmäla de allmänna försäljningsvillkoren och 
försäljningspriserna för sina nättjänster samt 
grunderna för hur de fastställs. 

Principerna för prissättningen av nättjäns-
terna har vedertagits i den rättspraxis som 
formats enligt dessa bestämmelser via Ener-
gimarknadsverkets och högsta förvaltnings-
domstolens avgöranden sedan 1999. 

I 4 kap. i elmarknadslagen finns det sär-
skilda bestämmelser om systemansvar. Enligt 
16 § bestämmer elmarknadsmyndigheten i 

elnätstillståndet att en stamnätsinnehavare 
skall svara för att landets elsystem är tekniskt 
funktionsdugligt och driftsäkert samt handha 
de uppgifter som omfattas av det riksomfat-
tande balansansvaret på ett ändamålsenligt 
och för parterna på elmarknaden jämlikt och 
icke-diskriminerande sätt. Den stamnätsinne-
havare som har systemansvar kan ställa så-
dana villkor för användningen av anslutna 
kraftverk och belastningar som är nödvändi-
ga för att systemansvaret skall kunna realise-
ras. Den stamnätsinnehavare som har sy-
stemansvar skall upprätthålla och utveckla 
sina verksamheter och tjänster som omfattas 
av systemansvaret samt upprätthålla, driva 
och utveckla sitt elnät och övriga anlägg-
ningar som behövs för skötseln av systeman-
svaret samt förbindelserna till andra nät så att 
förutsättningarna för en effektivt fungerande 
elmarknad kan tryggas. Enligt 16 a § skall 
tillförselvillkoren för den el som behövs för 
skötseln av det riksomfattande balansansva-
ret samt köpevillkoren för balanskraften vara 
jämlika och icke-diskriminerande för parter-
na på elmarknaden och i dem får inte ingå 
villkor eller avgränsningar som är ogrundade 
eller uppenbarligen begränsar konkurrensen i 
elhandeln. I dem skall dock beaktas de vill-
kor som elsystemets funktionssäkerhet och 
effektivitet kräver. Prissättningen för balans-
kraften skall vara skälig. Den som påförts sy-
stemansvar skall i fråga om de tjänster som 
anknyter till systemansvaret offentliggöra 
och till elmarknadsmyndigheten anmäla gäl-
lande försäljnings- och tillförselvillkor samt 
grunderna för hur de bestäms liksom även de 
villkor som den som har systemansvar har 
ställt för användningen av överföringssyste-
met. 

Energimarknadsverket skall enligt 38 § i 
elmarknadslagen övervaka att elmarknadsla-
gen och med stöd av den utfärdade bestäm-
melser följs. Den som bryter mot denna lag 
eller med stöd av den utfärdade bestämmel-
ser skall enligt 39 § av Energimarknadsver-
ket förpliktas till att rätta sitt fel eller sin för-
summelse. 

Energimarknadsverkets befogenheter ut-
övas i efterhand och från fall till fall. Verket 
kan inte på förhand fastställa de priser för 
tjänsterna, prissättningsprinciper, service-
former eller annat motsvarande som de som 
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omfattas av tillsyn skall iaktta. Styrning av 
sådana parters verksamhet som omfattas av 
tillsyn sker i enskilda fall och via avgöranden 
som meddelats i efterhand. Utifrån rådande 
rättspraxis har Energimarknadsverket med 
stöd av 39 § i elmarknadslagen befogenhet 
att förbjuda nätinnehavare att tillämpa en 
prissättning som strider mot elmarknadsla-
gen. Verket har dock inte utifrån rättspraxis 
befogenhet att besluta om enskilda åtgärder 
för korrigering av ett förfarande som strider 
mot lagen eller om återbäring av nätavgifter 
som tagits ut till för stora belopp. 
 
 
1.2.3. Den internationella utvecklingen 

och utländsk lagstiftning 

Elmarknadsdirektivet 
 

Enligt artikel 23 i elmarknadsdirektivet 
skall medlemsstaterna utse en tillsynsmyn-
dighet som är oberoende av industrins intres-
sen i elbranschen och vars minimiuppgifter 
är fastställda i artikel 23.1 och 23.2. Uppgif-
terna i artikel 23.1 hänför sig till den tillsyns-
skyldighet som syftar till att säkerställa icke-
diskriminering och effektiv konkurrens samt 
att marknaden fungerar effektivt. Uppgifter-
na i artikel 23.1 förutsätter inte förhandsgod-
kännande, utan de kan genomföras med de 
medel som marknadstillsyn i efterhand er-
bjuder. Myndigheten skall åtminstone över-
vaka 

a) bestämmelserna för förvaltning och till-
delning av sammanlänkningskapacitet 
(gränsledningar), tillsammans med tillsyns-
myndigheterna i de medlemsstater med vilka 
sammanlänkning förekommer, 

b) alla mekanismer som är avsedda att åt-
gärda överbelastning i det nationella nätet, 

c) den tid som behövts för att genomföra 
sammanlänkningar och reparationer, 

d) offentliggörandet av information från 
överförings- och distributionsnätsinnehavare 
om sammanlänkningar, nätanvändning och 
kapacitetsfördelning, 

e) särredovisning för att förhindra korssub-
ventionering, 

f) villkoren för anslutning av nya elprodu-
center med beaktande av kostnaderna för och 
fördelarna med förnybar energi, decentralise-

rad produktion och kombinerad produktion 
av el och värme (kraftvärme), 

g) i vilken utsträckning överförings- och 
distributionsnätsinnehavare fullgör sina upp-
gifter i enlighet med artiklarna 9 och 14 samt 

h) graden av insyn och konkurrens. 
I fråga om uppgifterna enligt artikel 23.2 

skall tillsynsmyndigheterna fastställa eller 
godkänna åtminstone de metoder som an-
vänds för att beräkna följande faktorer eller 
fastställa villkoren och förutsättningarna för 
dem, innan metoderna och villkoren träder i 
kraft: 

a) anslutning och tillträde till nationella 
nät, inklusive överförings- och distributions-
tariffer och 

b) tillhandahållandet av balanstjänster. 
Metodernas innehåll definieras inte närma-

re i direktivet och därför kan nationella be-
stämmelser om det utfärdas till den del be-
stämmelser om metoderna inte finns i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1228/2003 om villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel. 

Utifrån artikel 23.3 kan medlemsstaterna 
överföra den officiella beslutanderätten avse-
ende regleringen till något annat organ i 
medlemsstaten. Detta organ skall i sådana 
fall ha befogenhet att som sådant antingen 
godkänna eller förkasta ett förslag till beslut 
som lagts fram av tillsynsmyndigheten, men 
organet kan t.ex. inte godkänna tillsynsmyn-
dighetens förslag till beslut i ändrad form.  

Utifrån artikel 23.4 skall tillsynsmyndighe-
ten ha befogenhet att begära att överförings- 
och distributionsnätsinnehavarna vid behov 
ändrar de villkor, förutsättningar, tariffer be-
stämmelser och metoder som avses i artikel 
23.1�3. Rätten att kräva ändring gäller både 
sådana frågor som omfattas av marknadstill-
syn i efterhand och sådana som fastställts el-
ler godkänts på förhand. 

Enligt artikel 23.5 skall tillsynsmyndighe-
ten inom två månader fatta beslut om ett kla-
gomål mot en överförings- eller distribu-
tionsnätsinnehavare. Denna period får för-
längas med två månader så att myndigheten 
kan begära ytterligare upplysningar. Perioden 
får förlängas ytterligare om den klagande 
samtycker till detta. Tillsynsmyndigheten 
kan dessutom själv förlänga tidsfristen för 
behandling av tariffklagomål som gäller an-
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slutning av stora kraftverk. Beslutet skall 
vara bindande även om det överklagas till 
högre instans. Beslutet upphävs först om och 
när beslut fattas vid ändringssökning. 

I artikel 23.6 bestäms om klagomål över 
beslut om metoder. En part som enligt den 
nationella lagstiftningen har rätt att överklaga 
ett beslut som meddelats av tillsynsmyndig-
heten eller kräva ny behandling av beslutet 
skall göra detta senast inom två månader ef-
ter att beslutet eller förslaget till beslut of-
fentliggjordes eller inom en kortare tidsfrist 
som medlemsstaterna föreskriver. Ett sådant 
klagomål skall inte utgöra hinder för verk-
ställighet. 

I artikel 23.7�11 påförs medlemsstaterna 
allmänna skyldigheter som gäller att garante-
ra tillsynsmyndighetens verksamhetsförut-
sättningar, att förhindra missbruk av domine-
rande marknadsställning, att vidta tillbörliga 
åtgärder om sekretessbestämmelserna inte 
iakttas, att fördela gränsöverskridande be-
slutsfattande samt att utöva rätt till sökande 
av ändring enligt gemenskapens rätt och den 
nationella lagstiftningen. 
 
 
Förordningen om villkor för tillträde till nät 
för gränsöverskridande elhandel 
 

Syftet med Europaparlamentets och rådets 
förordning om villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel (EG) nr 
1228/2003 (nedan CBT-förordningen) är att 
fastställa rättvisa regler för gränsöverskri-
dande elhandel och därmed stärka konkur-
rensen på den inre marknaden för el, med be-
aktande av de nationella och regionala mark-
nadernas särdrag. Förordningen träder i kraft 
den 1 juli 2004. 

I artikel 3 fastställs de principer enligt vilka 
överföringsnätsinnehavarna kompenseras för 
kostnader för gränsöverskridande elöverfö-
ring. Kompensationen betalas av de överfö-
ringsnätsinnehavare från vilkas nät det 
gränsöverskridande flödet härstammar eller 
för vilkas nät flödet är avsett. Kompensa-
tionsbetalningarna motsvarar de kostnader 
som faktiskt uppkommit. Kommissionen 
fastställer bistådd av regleringskommittén de 
belopp som betalas i kompensation. Voly-
merna av de gränsöverskridande flödena 

fastställs enligt uppmätta fysiska elflöden. De 
kostnader som uppstår till följd av överföring 
av dessa flöden skall fastställas på grundval 
av en långsiktig uppskattning av genomsnitt-
liga tilläggskostnader så att också den nytta 
som flödena tillför nätet beaktas i form av 
minskad kompensation. 

I artikel 4 föreskrivs om grunderna för de 
avgifter som tas ut för tillträde till nätet. Av-
gifterna skall medge insyn och vara icke-
diskriminerande och oberoende av avstånd 
samt motsvara de faktiska kostnaderna till 
den del dessa kan jämföras med en effektiv 
nätinnehavares kostnader. Avgift för tillträde 
till nät kan tas ut hos både producenter och 
konsumenter. Producenternas andel av avgif-
ten skall vara mindre än konsumenternas. 
Med hjälp av avgifter kan vid behov tillhan-
dahållas platsindikerande signaler på europe-
isk nivå. Nätförluster, hantering av överbe-
lastning och investeringskostnader samt ut-
gifter och inkomster föranledda av kompen-
sationsmekanismen mellan överföringsnäts-
innehavarna skall beaktas i avgifterna. Till-
lämpningen av avgifterna får inte vara bero-
ende av mål- eller ursprungslandet för elen 
eller av ett kommersiellt avtal. 

I artikel 6 föreskrivs om de allmänna prin-
ciperna för hantering av överbelastning. Pro-
blem med överbelastning i näten skall åtgär-
das med icke-diskriminerande, marknadsba-
serade lösningar som ger effektiva ekono-
miska signaler till aktörerna på marknaden 
och överföringsnätsinnehavarna. Förfaranden 
för att begränsa leveranser skall endast an-
vändas i nödfall och producenterna skall då 
behandlas på ett icke-diskriminerande sätt. 
Aktörer som fått sig tilldelad kapacitet skall 
med undantag för force majeure kompense-
ras, om kapaciteten begränsas. Den maxima-
la kapaciteten hos överföringsnät skall ställas 
till aktörernas förfogande utan att dock även-
tyra säkerheten i nätverksamheten. Överfö-
ringsnätsinnehavarna skall beakta de elflöden 
som överförts i motsatt riktning genom över-
belastade sammanlänkningar, om det är tek-
niskt möjligt. Överföringar som minskar 
överbelastningen får inte nekas. Inkomsterna 
från tilldelningen av kapacitet i gränsled-
ningar skall användas för att trygga stabil ka-
pacitet eller för att bevara eller öka gränsled-
ningskapaciteten eller beaktas som inkomster 
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vid bedömningen av en skälig avkastning på 
nätverksamheten. 

Enligt artikel 8 i förordningen skall kom-
missionen med hjälp av regleringskommittén 
vid behov anta riktlinjer i vilka anges 

a) detaljerna för att fastställa vilka överfö-
ringsnätsinnehavare som är skyldiga att beta-
la kompensation för gränsöverskridande flö-
den, 

b) detaljerna för de betalningsförfaranden 
som hänför sig till kompensationsmekanis-
men, 

d) detaljerna för de metoder som skall an-
vändas för att bestämma gränsöverskridande 
flöden, 

d) detaljerna för de metoder som skall an-
vändas för att fastställa vilka kostnader och 
fördelar som uppkommit till följd av överfö-
ring av gränsöverskridande flöden, 

e) detaljerade anvisningar för hur flöden 
skall behandlas som har sitt ursprung i eller 
slutar i länder utanför Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet och 

f) nationella systems delaktighet i kompen-
sationsmekanismen, när dessa är samman-
länkade genom likströmsledningar. 

I riktlinjerna skall också bestämmas lämp-
liga regler för samordning av de avgifter som 
tillämpas på producenter och konsumenter 
inom ramen för nationella prissättningssy-
stem, inklusive beaktandet av kompensa-
tionsmekanismen mellan överföringsnätsin-
nehavare i de nationella nätavgifterna. 

Enligt artikel 9 skall tillsynsmyndigheterna 
i medlemsstaterna säkerställa att denna för-
ordning och de riktlinjer som antagits med 
stöd av artikel 8 följs. 
Enligt artikel 11 har medlemsstaterna rätt att 
besluta om mer detaljerade åtgärder än de 
som anges i förordningen. 

Enligt artikel 12 skall medlemsstaterna 
fastställa reglerna för påföljder vid överträ-
delse av bestämmelserna i denna förordning 
och vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att säkerställa påföljderna. 
 
Vissa länders planer och lösningar  
 

En arbetsgrupp för förnyande av övervak-
ningen av energimarknadens skälighet har 
hos Energimarknadsverket låtit göra en ut-
redning om hur tillsynen över el- och natur-

gasnätverksamheten var ordnad i vissa andra 
europeiska länder. Till de undersökta länder-
na hörde Sverige, Norge, Danmark, Neder-
länderna, Österrike samt England, Wales och 
Skottland. I dessa länder har avregleringen 
av elhandeln framskridit längre än i genom-
snitt. De har också en längre erfarenhet av 
reglering av överföringspriserna. 

I fem länder tillämpas enligt utredningen 
en förhandsreglering inom ramen för vilken 
myndigheterna på förhand fastställer villko-
ren eller ramarna för prissättningen. Sverige 
är det enda av de undersökta länderna där re-
glering sker i efterhand, men i den tillsyns-
modell som är under beredning skall myn-
digheten på förhand meddela distributionsfö-
retaget enligt vilken metod prissättningens 
skälighet kommer att bedömas. 

I fyra länder fattas årligen övergripande be-
slut om prissättningens skälighet. Österrike 
har hittills tillämpat prövning från fall till 
fall, men landets prisregleringssystem revide-
ras som bäst. I den tillsynsmodell som är un-
der beredning i Sverige (en s.k. nätnyttomo-
dell) skall skäligheten i alla företags prissätt-
ning årligen bedömas genom en viss gallring, 
men den slutliga skälighetsbedömningen 
skall endast omfatta de företag som utifrån 
gallringen misstänks för överprissättning. 

Reglering som utövas på förhand är vanli-
gen förknippad med en regleringsperiod un-
der vilken respektive metod för bedömning 
av prissättningen tillämpas. Efter denna tids-
period ändras bedömningsmetoden, om det 
anses vara motiverat. Regleringsperiodens 
längd varierar från tre till fem år i de grans-
kade länderna. 

Regleringsmetoderna och variablerna i me-
toderna varierar från land till land. I Norge 
och Danmark används reglering av en in-
komstram som går ut på att myndigheterna 
på förhand fastställer företagens tillåtna in-
komstnivå, dvs. omsättning. I Nederländerna 
och England tillämpas pristaksreglering, dvs. 
RPI-X-reglering, som innebär att regleringen 
riktas mot företagets prisnivå som avspeglas 
av en priskorg sammansatt av företagets ta-
riffer. Också Nederländernas och Englands 
regleringssystem är nära besläktade med en 
inkomstramsreglering, eftersom priskorgen 
vägs genom den överförda energivolymen, 
varvid slutresultatet ligger mycket nära om-
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sättningen. I den nätnyttomodell som utfor-
mas i Sverige skall regleringen likaså riktas 
mot omsättningen. I Österrike regleras över-
föringstarifferna direkt, men reformering av 
systemet pågår. 

I alla undersökta länder grundar sig regler-
ingen på en bedömning av å ena sidan skä-
ligheten i avkastningen på investerat kapital 
och å andra sidan kostnadseffektiviteten. Den 
vanligaste metoden vid bedömningen av skä-
ligheten i avkastningen på investerat kapital 
är den metod som används i Finland och som 
baserar sig på en vägd genomsnittlig kapital-
kostnad (Weighted Average Cost of Capital, 
WACC). 

Vid bedömningen av kostnadseffektiviteten 
används i Norge, Nederländerna och Österri-
ke liksom i Finland en metod som mäter fö-
retagens relativa effektivitet, Data Envelop-
ment Analysis. I Danmark och England an-
vänds en metod som baserar sig på standardi-
serade kostnader och som i England dessut-
om kompletteras av en metod grundad på re-
gressionsanalys. I Sverige förbereds införan-
det av den s.k. nätnyttomodellen. 

Regleringssystemets effektivitet, dvs. hur 
mycket överföringspriserna kan sänkas med 
hjälp av systemet, beror inte så mycket på 
systemets grundläggande struktur som på 
vilka variabler som valts in i systemet. Sättet 
att beräkna de årliga effektiveringskraven va-
rierar i olika länder. 

Av de länder som ingick i utredningen han-
teras i Norge, Danmark och Storbritannien en 
överavkastning inom ramen för själva syste-
met i stället för att den särskilt återbärs till 
enskilda kunder. I Sverige och Nederländer-
na är det visserligen möjligt att återbära av-
gifter som tagits ut till för stora belopp, men 
det har ännu inte skett i praktiken. 

Endast i Österrike regleras överföringstarif-
fernas struktur. 

I de flesta EU-medlemsstaterna genomförs 
elmarknadsdirektivet som bäst. Några detal-
jerade uppgifter om direktivets verkningar på 
tillsynen över elnätsverksamheten finns där-
för inte att tillgå. 
 
1.3. Sökande av ändring i Energimark-

nadsverkets beslut 

Enligt 51 § i elmarknadslagen söks ändring 

i beslut som meddelas av Energimarknads-
verket, som är elmarknadsmyndighet, hos 
högsta förvaltningsdomstolen. Förvaltnings-
processlagen (586/1996) iakttas som norm 
för det processuella förfarandet. Enstegsmo-
dellen för sökande av ändring i Energimark-
nadsverkets beslut avviker från den allmänna 
principen i förvaltningsprocesslagen, enligt 
vilken sökande av ändring i beslut som med-
delats av en förvaltningsmyndighet under-
ställd ett ministerium skall ske i två steg så 
att den regionala förvaltningsdomstolen är 
första besvärsinstans. 
 
 
 
1.4. Byggande av anslutningsledningar 

Enligt 3 § 3 punkten i elmarknadslagen av-
ses med anslutningsledning en kort elledning 
som dragits för en abonnent och med vilken 
abonnenten ansluts till distributionsnätet. En-
ligt 17 § har en distributionsnätsinnehavare 
ensamrätt att bygga distributionsnät inom sitt 
ansvarsområde som fastställts i elnätstillstån-
det. En elanvändares anslutningsledning ut-
gör ett undantag till distributionsnätsinneha-
varens ensamrätt till att bygga nät, eftersom 
elanvändaren har rätt att bygga en anslut-
ningsledning utan nätinnehavarens samtycke. 
Enligt gällande tolkningspraxis har det varit 
möjligt att bygga anslutningsledningen i dis-
tributionsnätet inom ett ansvarsområde, men 
inte utanför det. 

För att bygga en högspänningsledning för 
en nominell spänning på minst 110 kilovolt 
skall tillstånd begäras hos elmarknadsmyn-
digheten. En förutsättning för att tillstånd be-
viljas är enligt 18 § att elledningen behövs 
för att trygga elöverföringen. Tillstånd be-
hövs dock inte för byggande av en intern el-
ledning i en fastighet. När det gäller byggan-
de av elledningar som överskrider landets 
gränser är handels- och industriministeriet 
tillståndsmyndighet. En förutsättning för att 
tillstånd beviljas är i detta fall dessutom att 
det med tanke på utvecklingen och ömsesi-
digheten på elmarknaden är ändamålsenligt 
att bygga ledningen. 

Elledningens rutt fastställs inte i byggnads-
tillståndet. Innan tillståndsärendet avgörs 
skall en miljökonsekvensbedömning genom-
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föras för ledningsprojektet, om det gäller en 
minst 220 kilovolts kraftledning som är över 
15 kilometer lång. 

Enligt 20 § i elmarknadslagen krävs kom-
munens samtycke för ledningsrutten om en 
elledning som omfattas av tillståndsförfaran-
det byggs någon annanstans än på ett område 
som i planen har reserverats för detta ända-
mål eller om sådan områdesreservering inte 
har gjorts i planen. 

I ett tillståndsförfarande som gäller byg-
gande av elledningar för en nominell spän-
ning på minst 110 kilovolt görs ingen skill-
nad mellan om det är fråga om en ledning 
som byggs för en enda abonnent eller om det 
är fråga om något annat ledningsprojekt som 
är avsett för ett mer omfattande ändamål. Det 
gällande tillståndssystemet motiveras framför 
allt av elförsörjnings- och miljöskäl. Syftet 
med tillståndssystemet är att förhindra even-
tuella överlappande ledningsprojekt. Dessa 
bestämmelser syftar samtidigt till att främja 
att ett system för punktprissättning för över-
föringstjänsterna införs som utgör grunden 
för elmarknaden. 
 
 
 
1.5. Elproduktion och byggande av kraft-

verk 

1.5.1. Lagstiftning och praxis 

Genom elmarknadslagen upphävdes 1995 
systemet för regional planering av elförsörj-
ningen. I ellagen (319/1979) föreskrivs att en 
bedömning av elförbrukningen och eltillför-
seln inom ett område för de följande fem 
åren skall anges i regionplanen för elförsörj-
ningen. I regionplanen upptogs även kraft-
verksprojekt inom området i fråga med en ef-
fekt på 2�250 megawatt. Riksomfattande el-
producenter anmälde för sin del sina kraft-
verksprojekt direkt till handels- och indu-
striministeriet. 

I den gällande elmarknadslagen finns inga 
exakta bestämmelser om uppföljning eller 
planering av balansen mellan eltillförsel och 
elanvändning. Genom att elmarknadslagen 
stiftades avskaffades förfarandet med när-
ingstillstånd i elproduktionen och elförsälj-
ningen. Tillståndsplikten för byggande av 

kraftverk, som grundade sig på en tidigare el-
lag, avskaffades samtidigt stegvis. 

Enligt 35 § i elmarknadslagen kan genom 
förordning föreskrivas att tillstånd för byg-
gande av kraftverk och för byte av det bräns-
le som används i ett kraftverk mot ett annat 
skall inhämtas av ministeriet, om Finlands 
internationella avtalsförpliktelser förutsätter 
detta. Tillstånd beviljas så som föreskrivs 
genom förordning under de förutsättningar 
och med de villkor som Finlands internatio-
nella avtalsförpliktelser förutsätter. Vår rätts-
ordning innehåller för tillfället inga bestäm-
melser som grundar sig på 35 § i elmarknads-
lagen. 

I 36 § föreskrivs att handels- och industri-
ministeriet kan bestämma att byggnadsplanen 
för ett kraftverk och byggandet av det skall 
anmälas till ministeriet. Någon norm för an-
mälningsförfarandet har dock inte meddelats. 
Enligt regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till elmarknadslag (RP 138/1994 
rd) behövs en bestämmelse om anmälnings-
plikt för att ministeriet skall kunna bedöma 
elsystemets utveckling ur bl.a. säkerhetsper-
spektiv och kunna sköta sina myndighets-
uppgifter som grundar sig på lagstiftningen 
om krisberedskap, kärnenergi, miljö, vatten 
mm. Ansvaret för övervakningen av balansen 
mellan eltillförsel och elanvändning anses ut-
ifrån 36 § i elmarknadslagen nuförtiden höra 
till handels- och industriministeriet. 

Enligt 16 b § är en part på elmarknaden an-
svarig för att partens elproduktion och avtal 
om eltillförsel täcker partens elanvändning 
och elleveranser under respektive timme. 
Denna bestämmelse avseende balansansvar 
innebär att när en normal situation råder i el-
systemet ansvarar varje part på elmarknaden 
för sin egen elbalans och är sålunda skyldig 
att bevara sin egen elleveranssäkerhet. Par-
terna kan sköta sin egen leveranssäkerhet på 
det sätt som de anser vara lämpligt. En stam-
nätsinnehavare som har systemansvar skall 
dock sörja för att balansen mellan elproduk-
tionen och elförbrukningen i Finland upp-
rätthålls under respektive timme. 

Särskilda bestämmelser om tillståndsförfa-
randet i anslutning till byggande av kraftverk 
finns i kärnenergilagen (990/1987), vattenla-
gen (264/1961) och annanstans i miljölag-
stiftningen. 
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1.5.2. Den internationella utvecklingen 
och utländsk lagstiftning 

Elmarknadsdirektivet 
 

Enligt artikel 4 skall medlemsstaterna se 
till att frågor som rör leveranssäkerhet över-
vakas. Vid behov får medlemsstaterna över-
låta denna uppgift åt de tillsynsmyndigheter 
som avses i artikel 23.1. Denna övervakning 
skall i synnerhet omfatta balansen mellan 
tillgång och efterfrågan på den inhemska 
marknaden, förväntad framtida efterfrågan, 
ytterligare kapacitet som planeras eller håller 
på att anläggas, nätens kvalitet och under-
hållsnivå samt åtgärder för att täcka efterfrå-
getoppar och hantera brister i leverans från 
en eller flera leverantörers sida. De behöriga 
myndigheterna skall senast den 31 juli vart-
annat år offentliggöra en rapport i vilken re-
sultaten av övervakningen av dessa frågor 
och de åtgärder som vidtagits eller planerats 
skall anges. Denna rapport skall därefter ge-
nast överlämnas till kommissionen. 

I artikel 7 i elmarknadsdirektivet finns det 
bestämmelser om ett anbudsförfarande för ny 
elproduktionskapacitet. För att trygga leve-
ranssäkerheten skall medlemsstaterna enligt 
artikel 7.1 se till att det genom ett anbudsför-
farande eller ett likvärdigt förfarande i fråga 
om öppenhet och icke-diskriminering grun-
dat på offentliggjorda kriterier finns möjlig-
het att erbjuda ny kapacitet eller åtgärder för 
styrning av energieffektiviteten och energief-
terfrågan. Dessa förfaranden får dock använ-
das endast om den produktionskapacitet som 
anläggs med tillämpning av tillståndsförfa-
randet eller de åtgärder som vidtas för styr-
ning av energieffektivitet och energiefterfrå-
gan inte är tillräckliga för att säkerställa leve-
ranssäkerheten. Enligt artikel 7.2 kan med-
lemsstaterna om de så önskar för att skydda 
miljön och gynna nya tekniska lösningar 
även bestämma om möjligheten att på mot-
svarande grunder upphandla ny kapacitet ge-
nom ett anbudsförfarande. I artikel 7.3 anges 
närmare uppgifter om att ordna ett anbuds-
förfarande. I anbudsinfordringar skall enligt 
artikel 7.4 hänsyn också tas till anbud om el-
leveranser med långtidsgarantier från befint-
liga produktionsanläggningar, under förut-
sättning att tillkommande krav kan tillgodo-

ses på detta sätt. Enligt artikel 7.5 skall med-
lemsstaterna utse en myndighet som skall an-
svara för organisation, övervakning och kon-
troll av anbudsförfarandet. Denna myndighet 
skall vara oberoende av funktioner i anknyt-
ning till produktion, överföring, distribution 
och leverans av el. 
 
Vissa länders planer och lösningar  
 

I Sverige, Danmark och Norge har över-
vakningen av leveranssäkerheten uppdragits 
åt separata energimyndigheter. Såväl nordis-
ka energimyndigheter som EU-kommission 
och medlemsländernas tillsynsmyndigheter 
samarbetar redan nu i frågor avseende över-
vakning av elleveranssäkerheten. 

För att trygga tillgången och efterfrågan på 
el har flera EU- och EES-länder system som 
syftar till att säkerställa tillräcklig produk-
tionskapacitet. Sådana system kan också upp-
fylla kravet på att genomföra bestämmelsen 
om anbudsförfarande i artikel 7 i elmark-
nadsdirektivet. 

Sverige har sedan 2001 ett system med 
kraftverk som utgör marknadsreserv. Stam-
nätsmyndigheten Svenska Kraftnät, som är 
systemansvarig, har för detta ändamål reser-
verat extra produktionskapacitet utifrån an-
bud. Lagen om det gällande systemet [lag 
(2003:436) om effektreserver] trädde i kraft 
den 1 juli 2003. Svenska Kraftnät ansvarar 
inom ramen för det nya systemet för att en 
viss effektreserv finns tillgänglig. Effektre-
serven får vara högst 2 000 megawatt. 
Svenska Kraftnät kan i detta syfte ingå avtal 
med aktörer på elmarknaden om att öka 
och/eller minska elanvändningen. Svenska 
Kraftnät beslutar när de reserverade kraftver-
ken tas i drift och säljer elen på reglerkrafts-
marknaden eller via elbörsen. Kostnaderna 
för systemet finansieras med avgifter som tas 
ut hos balansansvariga. Svenska Kraftnäts 
ansvar för att upprätthålla den ovan nämnda 
effektreserven upphör vid utgången av febru-
ari 2008. Avsikten med en stegvis skärpning 
av systemet är att anpassa marknaden till ett 
fullständigt marknadsbaserat system. I Sveri-
ge planeras inga andra åtgärder för att 
genomföra artikel 7 i elmarknadsdirektivet. 

I Norge har stamnätsbolaget Statnett lag-
stadgad skyldighet att erbjuda tillräckligt 
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med toppkapacitet för uppreglering av re-
glerkraftsmarknaden. Statnett har 2000 star-
tat en marknad för reglerkraftsoptioner på 
vilken bolaget genom kortfristiga avtal sä-
kerställer en tillräcklig reserv. Systemet fun-
gerar så att Statnett bedömer om regler-
kraftsmarknaden behöver mer kapacitet än 
den som finns tillgänglig på marknadsbase-
rade grunder. Beslutet om godkända anbud 
grundar sig bl.a. på begärt pris, anläggning-
ens läge samt på om anbudet gäller produk-
tion eller förbrukning. Det norska systemet är 
enkelt att genomföra i ett produktionssystem 
som baserar sig på vattenkraft. Under vinter-
perioden 2003/2004 infördes i Norge dessut-
om ett förfarande som förutsätter att en el-
producent som planerat ett underhållsstopp 
under perioden den 1 november-28 februari 
skall anhålla om tillstånd för det hos Statnett, 
som har systemansvar. I den elförsörjnings-
lag (Lov om elforsyning) som trädde i kraft i 
Danmark vid ingången av år 2000 påförs sy-
stemansvariga stamnätsinnehavare ansvaret 
för att upprätthålla leveranssäkerheten och 
för att hela elsystemet fungerar. De system-
ansvariga stamnätsbolagen har i praktiken 
ingått avtal med elproducenterna om upprätt-
hållande av en minimiproduktionskapacitet. 
Enligt avtalen har produktionsbolagen mot 
en avgift producerat en minimikapacitet för 
de systemansvariga bolagens behov. I Dan-
mark har utgångspunkten inom elproduktion 
länge varit att det alltid skall finnas minst 20 
procent reservkapacitet tillgänglig av den 
maximala elanvändningen under året. För att 
kunna ta ett kraftverk ur drift skall elprodu-
centerna i Danmark ha tillstånd av de sy-
stemansvariga stamnätsoperatörerna. 
 
1.6. Minutförsäljares leveransskyldighet 

Elmarknadslagen 
 

Enligt 21 § i elmarknadslagen skall en 
minutförsäljare av el med dominerande 
marknadsställning på en distributionsnätsin-
nehavares ansvarsområde leverera el till skä-
ligt pris när kunden begär detta, om kunden 
inte har andra ekonomiskt konkurrenskraftiga 
möjligheter att anskaffa el genom elnätet (le-
veransskyldighet). Elmarknadsmyndigheten 
kan bestämma att en minutförsäljare skall le-

verera el till en elanvändare, om elanvända-
ren i annat fall inte har möjlighet att få el. 
Enligt 22 § skall minutförsäljaren ha offent-
liga elförsäljningsvillkor och elförsäljnings-
priser samt grunder för hur de fastställs för 
konsumenter och för de kunder som omfattas 
av leveransskyldigheten. I dem får inte ingå 
oskäliga villkor eller sådana villkor eller be-
gränsningar som inskränker konkurrensen 
inom elhandeln. 
 
Elmarknadsdirektivet 
 

Enligt artikel 3 i elmarknadsdirektivet skall 
medlemsstaterna se till att alla hushållskun-
der och, när medlemsstaterna anser det lämp-
ligt, också små företag har rätt till samhälls-
omfattande tjänster, dvs. elleveranser av en 
bestämd kvalitet till lätt och tydligt jämförba-
ra och rimliga priser av ett slag som medger 
insyn. För att garantera leveranser av sam-
hällsomfattande tjänster får medlemsstaterna 
utse en sistahandsleverantör. Med små före-
tag avses i direktivet företag som har färre än 
50 anställda och som har en omsättning eller 
en balansomslutning på högst 10 miljoner 
euro. 
 
 
1.7. Skyddande av affärs- och yrkeshem-

ligheter 

Lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999) (nedan offentlighets-
lagen) trädde i kraft i början av december 
1999. I lagpaketet gällande offentlighetsla-
gen ingick lagen om upphävande av vissa 
sekretessbestämmelser (623/1999). Genom 
bestämmelsen i 1 § 7 punkten i denna lag 
upphävdes en särskild sekretessbestämmelse 
som ingick i 49 § i elmarknadslagen samt 
den straffbestämmelse i 47 § som gjort denna 
bestämmelse effektivare. 

Upphävandet av bestämmelserna om sekre-
tessplikt har lett till att det i fråga om det in-
formationsutbyte som skall iakttas vid utred-
ningen av elhandeln inte längre i lagstift-
ningen ingår någon skyldighet för den sy-
stemansvariga, nätinnehavarna och de ba-
lansansvariga att hemlighålla de uppgifter 
om balansavräkningen och balanshanteringen 
som dessa har samlat in, eller att frågan om 
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huruvida en sådan skyldighet existerar har 
blivit beroende av tolkning. 
 
 
1.8. Ändringsbehov som följer av grund-

lagen 

Näringsfrihet enligt 18 § 1 mom. i grundla-
gen (731/1999) betraktas som huvudregeln i 
fråga om näringsutövandet. Det är dock möj-
ligt att göra ett undantag från denna regel ge-
nom att en näring görs tillståndspliktig. Om 
tillståndsplikt skall alltid föreskrivas genom 
lag, som skall fylla de krav på noggrann av-
gränsning och exakthet som gäller begräns-
ning av en grundläggande frihet och rättig-
het. Det väsentliga innehållet i begränsning-
arna, såsom begränsningarnas omfattning 
och förutsättningar, skall framgå av lagen. 
Elnätsverksamhet får enligt 4 § i elmarknads-
lagen utövas endast av dem som innehar ett 
elnätstillstånd som elmarknadsmyndigheten 
har beviljat. Enligt 5 § beviljas tillstånd om 
den som ansöker om det har tekniska, eko-
nomiska och organisatoriska förutsättningar 
att bedriva elnätsverksamhet. Bestämmelser 
om de tekniska, ekonomiska och organisato-
riska förutsättningar som gäller den som an-
söker om elnätstillstånd finns för närvarande 
i 2 § i elmarknadsförordningen (518/1995). 

Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga 
förvaltningsuppgifter anförtros andra än 
myndigheter genom lag, om det behövs för 
en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och 
det inte äventyrar de grundläggande fri- och 
rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav 
på god förvaltning. Den systemansvariga har 
enligt bestämmelserna rätt att ställa villkor 
för användningen av elöverföringssystemet. 
Rättssäkerheten för de företag som villkoren 
gäller har dock inte ordnats på det sätt som 
förutsätts i grundlagen. 

Bemyndigandet att utfärda en förordning är 
med stöd av 80 § 1 mom. i grundlagen en 
uppgift som förutom republikens president 
också statsrådet och ministeriet skall ansvara 
för. Utfärdandet av en förordning grundar sig 
på ett bemyndigande antingen i grundlagen 
eller i någon annan lag. Genom lag skall 
dock utfärdas bestämmelser om grunderna 
för individens rättigheter och skyldigheter 
samt om frågor som enligt grundlagen hör till 

området för lag. I elmarknadslagen finns för 
närvarande bestämmelser om bemyndigande, 
i vilka förutsätts att föreskrifter om ärenden 
som ansluter sig till lagens tillämpningsom-
råde skall utfärdas genom förordning, utan 
att det desto närmare preciseras vem som 
skall utfärda förordningen, eller i vilka han-
dels- och industriministeriet har getts be-
myndigande att utfärda bestämmelser om ett 
mera exakt verkställande av lagen. 

Enligt 80 § 2 mom. i grundlagen kan en 
myndighet genom lag bemyndigas att utfärda 
rättsnormer i bestämda frågor, om det med 
hänsyn till föremålet för regleringen finns 
särskilda skäl till detta och regleringens be-
tydelse i sak inte kräver att föreskrifter om 
frågorna utfärdas genom lag eller förordning. 
Tillämpningsområdet för ett sådant bemyn-
digande skall vara exakt avgränsat. Bestäm-
melser om Energimarknadsverkets ställning 
finns i lagen om Energimarknadsverket 
(507/2000). För närvarande innehåller el-
marknadslagen talrika bestämmelser om 
Energimarknadsverkets befogenheter och de 
bemyndiganden som verket skall beviljas i 
elmarknadslagen och i de normer på lägre 
nivå som utfärdats med stöd av den. Dessa 
bestämmelser uppfyller inte till alla delar 
förutsättningarna enligt 80 § 2 mom. i grund-
lagen. 
 
2.  Bedömning av nuläget  

2.1. Åtskiljande av elaffärsverksamheter-
na 

Bestämmelserna om att juridiskt skilja åt 
elaffärsverksamheterna skall senast den 1 juli 
2007 samordnas med bestämmelserna i el-
marknadsdirektivet. Bestämmelserna avse-
ende särredovisning av affärsverksamheterna 
skall verkställas senast den 1 juli 2004. Dessa 
skyldigheter innebär ändringar i elmarknads-
lagen. 

När elmarknadslagen stiftades ansågs det 
ändamålsenligt att begränsa tillämpningsom-
rådet för lagens bestämmelser om särredo-
visning till de viktigaste frågorna och att 
komplettera bestämmelserna när erfarenhe-
terna av tillämpningen av elmarknadslagen 
ökade. Åtskiljandet av elaffärsverksamheter-
na från övriga verksamheter har retts ut i en 
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arbetsgrupp som tillsattes av handels- och in-
dustriministeriet. Arbetsgruppen fick sitt be-
tänkande klart i maj 2000. Arbetsgruppen be-
slutade föreslå att elnätsaffärsverksamheten 
skall bolagiseras eller skiljas åt till ett separat 
kommunalt eller statligt affärsverk. 

En del av näringsutövarna har redan nu på 
eget initiativ organiserat sin elaffärsverksam-
het i separata bolag. Detta är speciellt fallet 
vad gäller elförsäljningsverksamheten, men 
också service-, reparations- och byggverk-
samheten har lagts ut för att skötas i utomstå-
ende bolag. Användningen av en koncern el-
ler en struktur av koncerntyp är relativt van-
ligt i både aktiebolag och kommunala affärs-
verk. Verksamheten inom de största energi-
verken vars verksamhet bedrivs i form av af-
färsverk är redan nu på företagsekonomiska 
grunder organiserad i resultatansvariga enhe-
ter med en egen ledning. Ökad bolagisering 
är att vänta i fortsättningen eftersom nätverk-
samheten, som utgör ett naturligt monopol, 
till sin målsättning avviker från de konkur-
rensutsatta verksamheterna elproduktion och 
elförsäljning samt från service-, reparations- 
och byggverksamheten. 

Elnätsverksamheten är monopolverksamhet 
som kräver tillsyn i syfte att säkerställa att 
prissättningen av nättjänsterna är skälig och 
förhindra att inkomster från elnätsverksam-
heten används för stödjande av sådana verk-
samheter som omfattas av konkurrens. Av-
kastningen på nätverksamhet som bedrivs 
inom ett separat bolag kan mätas tillförlitligt 
med hjälp av bokförings- och bokslutsupp-
gifter. 

Vid tillämpningen av elmarknadslagen har 
det visat sig att vissa bestämmelser i den, 
som gäller åtskiljande av elaffärsverksamhe-
ter, är beroende av tolkning. Avgränsningen 
av de uppgifter som hör till elaffärsverksam-
heterna har inte ansetts vara tydlig och var-
ken elmarknadslagen eller bestämmelser som 
utfärdats med stöd av den innehåller nog-
granna bestämmelser om hur de elaffärsverk-
samheter som skiljs åt skall organiseras. Det 
finns inga detaljerade bestämmelser om hur 
de olika kostnads- och balansposterna skall 
fördelas mellan olika affärsverksamheter. 
Dessutom är det för närvarande möjligt att i 
efterhand, i det skede då prissättningens skä-
lighet övervakas, ändra principerna för åtskil-

jandet, eftersom bindande scheman eller mo-
deller som gäller bokslutet saknas. 

Det att bestämmelserna är beroende av 
tolkning är problematiskt i synnerhet när det 
gäller att säkerställa genomsynlighet mellan 
nätaffärsverksamheten, som utövas som mo-
nopolverksamhet, och den verksamhet som 
omfattas av konkurrens, att försvåra korssub-
ventionering samt att ordna en fungerande 
skälighetsövervakning av elnätsverksamhe-
tens prissättning. Behandlingen av ärendena 
hos tillsynsmyndigheten är arbetsdryg och 
binder myndighetens resurser för en lång tid 
vid behandlingen av enskilda ärenden. Flask-
halsar i övervakningen kan medverka till att 
konkurrensen snedvrids. 

Det att bestämmelserna är beroende av 
tolkning kan också förorsaka problem för de 
företag som utövar elaffärsverksamheter. De 
tillsynsåtgärder som förorsakas av ett brist-
fälligt åtskiljande av verksamheterna binder 
företagets resurser. Dessutom kan företagets 
redovisningsväsen producera felaktig infor-
mation åt ledningen och ägarna om hur resul-
tatrika företagets verksamheter är. 

Bestämmelserna om åtskiljande av verk-
samheterna i elmarknadslagen motsvarar inte 
till alla delar kraven i elmarknadsdirektivet. 
En direktivändring gör det å andra sidan möj-
ligt att avstå från att skilja åt konkurrensut-
satta elaffärsverksamheter, dvs. elproduktion 
och elförsäljning, om en åtskillnad konstate-
rats vara konstgjord och med tanke på regler-
ingen är onödig. 

I elmarknadsdirektivet ingår ingen möjlig-
het att göra ett undantag från skyldigheten att 
skilja åt elaffärsverksamheter om verksamhe-
ternas omfattning är obetydlig. I elmarknads-
direktivet har skyldigheten att upprätta en ba-
lansräkning inte begränsats till att gälla en-
dast kapitalintensiva verksamheter. I direkti-
vet förutsätts att bokslutsuppgifterna offent-
liggörs. Till dessa delar bör bestämmelserna 
göras tydligare. 

Det skall inte längre vara nödvändigt att 
kräva ett separat revisorsutlåtande om de sär-
redovisade bokslutens lagenlighet, eftersom 
revisorerna som en del av den regelbundna 
revisionen granskar resultaträkningen, ba-
lansräkningen och tilläggsuppgifterna till 
dem för de verksamheter som skall särredo-
visas. 
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Skyldigheten i elmarknadslagen att till 
konkurrensverket anmäla förvärv av en rörel-
se som utövar elnätsverksamhet, köp av ak-
tie- eller andelsmajoriteten i en sammanslut-
ning som utövar nätverksamhet eller annat 
förvärv av bestämmanderätt som gäller el-
nätsverksamhet har ersatts med bestämmel-
serna om tillsyn över företagsförvärv enligt 
lagen om konkurrensbegränsningar 
(480/1992). Till denna del kan bestämmelsen 
upphävas. 

För den befogenhet att meddela närmare 
anvisningar om specifikationerna av särredo-
visade bokslut som Energimarknadsverket 
har beviljats i handels- och industriministeri-
ets beslut om särredovisning av affärsverk-
samheter finns inget stöd i bestämmelserna i 
elmarknadslagen. Den kan därför inte anses 
stämma överens med kraven på bemyndi-
ganden i grundlagen. Energimarknadsverket 
har därför inte meddelat några sådana anvis-
ningar som avses i beslutet. 
 
2.2. Tillsyn över nätverksamheten 

Elmarknadslagen och den tillsyn över nät-
verksamheten som föreskrivs i den har upp-
fyllt de mål som ställts för att säkerställa att 
totalpriset på el och priset på nättjänster är 
förmånligt. Utvecklingen av det skattebelag-
da totalpriset på el och priset på nättjänster 
har varit måttfull och priserna är internatio-
nellt konkurrenskraftiga. Det skattebelagda 
totalpriset på el för hushållskunder och me-
delstor industri har till sitt reala värde först i 
början av 2003 överstigit den prisnivå som 
rådde då det nya prissättningssystemet inför-
des 1995. I jämförelse med EU:s medlems-
stater var totalpriset på el i Finland i början 
av 2003 näst lägst för hushållskunder och 
fjärde lägst för medelstor industri. Det obe-
skattade överföringspriset för hushållskunder 
och medelstor industri har för sin del i janua-
ri 2004 till sitt reala värde fortsatt understigit 
den nivå där överföringspriset låg i början av 
1997, då överföringsskyldigheten för dessa 
kundgruppers del trädde i kraft. Kostnaderna 
för nättillsynen i Finland har dessutom varit 
mycket låga. Enligt en rapport som kommis-
sionen publicerade 2002 kunde endast Lux-
emburg av de 14 EU-medlemsstater som då 
hade en separat nättillsynsmyndighet uppvisa 

kostnader som både till sitt totala belopp och 
räknade i förhållande till den överförda ener-
givolymen var lägre än Finlands kostnader. 

Det gällande systemet för tillsyn över nät-
verksamheten uppfyller dock inte till alla de-
lar kraven i det nya elmarknadsdirektivet. 
Energimarknadsverkets befogenheter utövas 
i efterhand även i de fall då direktivet förut-
sätter att befogenheterna delvis utövas på 
förhand.  Verket har inte heller behörighet att 
bestämma att en nätinnehavare skall ändra 
sina villkor, tariffer eller andra förutsättning-
ar för tjänster på det sätt som direktivet förut-
sätter. Artikel 23.2 förutsätter att tillsyns-
myndigheten utövar befogenheter på förhand 
när det gäller villkoren för anslutning, nättill-
träde och balanstjänster. Befogenheter som 
utövas på förhand gäller t.ex. överförings- 
och distributionstariffer. Tillsynsmyndighe-
terna skall enligt bestämmelsen fastställa el-
ler godkänna åtminstone de metoder som an-
vänds för att beräkna de ovan nämnda fakto-
rerna eller fastställa villkoren och förutsätt-
ningarna för dem innan metoderna träder i 
kraft. Enligt artikel 23.4 skall tillsynsmyn-
digheten ha befogenhet att vid behov begära 
att nätinnehavarna ändrar de villkor, förut-
sättningar, tariffer, bestämmelser och meto-
der som enligt direktivet skall övervakas. I 
artikel 23.5 förutsätts att tillsynsmyndigheten 
skall fatta ett beslut om ett klagomål mot en 
överförings- eller distributionsnätsinnehavare 
inom två månader från det att klagomålet 
mottagits. Denna period får förlängas med 
två månader för att tillsynsmyndigheten skall 
kunna skaffa ytterligare upplysningar. En yt-
terligare förlängning är möjlig om den kla-
gande samtycker till det. Modellen för befo-
genheter som utövas i efterhand förmår inte 
uppfylla detta krav på behandlingstid, efter-
som den information som behövs som be-
slutsunderlag, såsom bokslutsuppgifter, i 
praktiken inte är tillgängliga inom en så kort 
tid. Kostnaderna för befogenheter som utövas 
i efterhand och som på ett trovärdigt sätt upp-
fyller direktivets krav på behandlingstid blir 
dessutom mycket höga. På motsvarande sätt 
förutsätter även CBT-förordningen att kom-
pletterande bestämmelser utfärdas. 

I tillsynspraxisen för nätverksamheten har 
också vissa utvecklingsbehov konstaterats. 
Att åtgärda dessa förutsätter ändring av gäl-
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lande bestämmelser. Med tanke på nätinne-
havarnas kunder har de långa behandlingsti-
derna inom ramen för tillsyn som utövas i ef-
terhand betraktats som ett missförhållande, 
liksom möjligheten att ett förfarande som 
strider mot bestämmelserna kan fortgå ännu 
länge efter tillsynsmyndighetens beslut. Till-
synsmyndighetens befogenhet att bestämma 
att förfaranden som strider mot bestämmel-
serna skall rättas har tolkats ytterst snävt 
inom rättspraxis. Detta har för sin del fördröjt 
möjligheten att genom ett lagakraftvunnet 
beslut korrigera ett förfarande som konstate-
rats strida mot bestämmelserna. En avsevärd 
nackdel har också varit att återbäringen av 
avgifter som mot bestämmelserna tagits ut 
till för stora belopp har varit ineffektiv, efter-
som nätinnehavarna i de flesta fall inte frivil-
ligt gått med på att till sina kunder betala till-
baka avgifter som tagits ut till för stora be-
lopp. Riksdagen har därför den 17 februari 
2003 godkänt ett uttalande (RSv 303/2002 
rd) som förutsätter att regeringen vidtar åt-
gärder i syfte att säkerställa att prissättningen 
av elöverföring är skälig för elanvändarna 
och att avgifter som konstaterats vara oskäli-
ga återbärs till elanvändarna. Bland de nätin-
nehavare som omfattas av tillsyn har det an-
setts problematiskt att modellen med tillsyn i 
efterhand har sådana särdrag som innebär att 
förutsägbarheten är dålig och att tillsynsperi-
oden inte är tillräckligt lång. Av detta följer 
att nätinnehavarna har haft svårt att planera 
sina investeringar och fastställa godtagbara 
priser och villkor för sina tjänster. Detta har 
medfört att en del av nätinnehavarna har tagit 
ut avgifter som överstigit en godtagbar nivå, 
medan en del nätinnehavare för säkerhets 
skull har prissatt sina tjänster under den nivå 
som betraktas som godtagbar. På grund av 
rättspraxis i fråga om tillsynsmyndighetens 
behörighet har det också varit svårt att förena 
tillsyn utövad i efterhand med en metod för 
prissättningsövervakning som på ett före-
tagsekonomiskt ändamålsenligt sätt sporrar 
nätmonopol till effektiv verksamhet. 
 
2.3. Sökande av ändring i Energimark-

nadsverkets beslut 

Enligt gällande lagstiftning söks inom alla 
kundgrupper ändring i Energimarknadsver-

kets beslut genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen. Detta förfarande avviker 
från huvudregeln i förvaltningsprocesslagen 
enligt vilken beslut av myndigheter som är 
underställda ministerierna överklagas genom 
ett tvåstegsförfarande. Besvärsdomstol är en-
ligt huvudregeln den regionala förvaltnings-
domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har 
endast i ett fåtal fall ändrat eller upphävt 
Energimarknadsverkets beslut. Utifrån de fall 
som behandlats tidigare föreligger inget be-
hov av att ändra bestämmelserna om sökande 
av ändring i elmarknadslagen. 

De ändringar som föreslås i tillsynen över 
nätverksamheten och elmarknadsmyndighe-
tens behörighet talar dock för en framtida 
övergång till ett tvåstegsförfarande för sö-
kande av ändring i Energimarknadsverkets 
beslut. I den föreslagna tillsynsmodellen ökar 
Energimarknadsverkets tillsynsbefogenheter 
betydligt jämfört med det nuvarande syste-
met. Som motvikt till detta är det befogat att 
förbättra rättssäkerheten för de parter som 
omfattas av tillsyn. Den nuvarande kortare 
besvärsvägen har grundat sig på motivet att 
lagakraftvunna beslut skall kunna fattas smi-
digt. Detta motiv minskar för sin del i bety-
delse i och med att elmarknadsdirektivet för-
utsätter att ändringssökande i regel inte upp-
skjuter verkställandet av Energimarknads-
verkets beslut. Också energiföretagen, i vil-
kas intresse det vore att få lagakraftvunna be-
slut snabbt, prioriterar för sin del en så god 
rättssäkerhet som möjligt. Införande av den 
nya tillsynsmodellen innebär att antalet be-
slut som kan överklagas mångfaldigas. Detta 
torde också medföra att antalet besvär ökar. 
Utan tillräckliga extra resurser kan det direk-
ta förfarandet för sökande av ändring leda till 
att ärendena hopas hos högsta förvaltnings-
domstolen. Utöver de ändringsbehov som 
följer av de ändrade bestämmelserna ställdes 
också vid utvecklingen av förvaltningspro-
cesslagen i slutet av 1990-talet ett tvåstegs-
förfarande för ändringssökande som ett all-
mänt mål i fråga om förvaltningsprocessla-
gen. 
 
2.4. Byggande av anslutningsledningar 

En distributionsnätsinnehavare har ensam-
rätt att bygga distributionsnät inom sitt an-
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svarsområde som fastställts i nättillståndet. 
Nätbyggnadsmonopol är nödvändigt för att 
trygga bestämmelsen om en avståndsobero-
ende nätprissättning i 15 § 3 mom. i elmark-
nadslagen samt leveranssäkerheten i distribu-
tionsnätet. Om andra fritt kunde bygga kon-
kurrerande nät inom en distributionsnätsin-
nehavarens ansvarsområde skulle det medfö-
ra att det för kunder som är belägna nära 
transformator- och kopplingsstationer är lön-
samt att ansluta sig till ett konkurrerande nät 
vars kostnader är betydligt mindre än de 
kostnader som distributionsnätsinnehavaren 
på ansvarsområdet tar ut och till vars nät ett 
stort antal kunder har anslutits som är beläg-
na långt ifrån transformator- eller kopplings-
stationen. På sikt gör en sådan utveckling det 
omöjligt att upprätthålla det nuvarande nät-
prissättningssystemet och den medför också 
en risk för att elleveranssäkerheten försvagas. 

Att hålla fast vid ett mycket strikt nätbygg-
nadsmonopol kan i enskilda fall leda till 
oskäliga slutresultat för nätinnehavarens 
kunder och i speciella fall också till oända-
målsenliga nätlösningar. När det gäller an-
slutningskostnaderna, överföringskostnader-
na eller bådadera kan det för kunderna i 
många fall vara fördelaktigare att ansluta sig 
till ett distributionsnät som ligger utanför det 
närbelägna ansvarsområdet eller till ett när-
beläget högspänningsnät. För att förhindra 
och dämpa dessa effekter föreskrivs i 17 § i 
elmarknadslagen om undantag till nätbygg-
nadsmonopolet i fråga om anslutningsled-
ningar och interna nät i fastigheter. En nätin-
nehavare kan enligt samma paragraf också ge 
andra tillstånd att bygga ett distributionsnät 
på sitt område. Distributionsnätsinnehavare 
kan dessutom med stöd av 6 § 2 mom. sins-
emellan komma överens om ändringar av an-
svarsområdet. 

Vad de gällande bestämmelserna beträffar 
har problemet med nätbyggnadsmonopol för 
distributionsnät upplevts vara att kunden inte 
fått tillstånd av distributionsnätsinnehavaren 
att bygga en anslutningsledning till önskat 
nät eller ansluta sig till något av näten på om-
rådet på önskad spänningsnivå, även om det 
för kunden hade varit det ekonomiskt fördel-
aktigare alternativet. Av bestämmelserna 
framgår inte heller tydligt om rätten att byg-
ga en anslutningsledning också gäller en an-

slutningsledning till ett distributionsnät utan-
för ansvarsområdet. För små kraftverk som 
ansluts till distributionsnät är det problema-
tiskt att rätten att bygga en anslutningsled-
ning enbart gäller elanvändare men inte 
kraftverk. 

Vid tillståndsförfarandet i fråga om byg-
gande av en högspänningsledning beviljas 
tillstånd på samma grunder oberoende av om 
det är fråga om en anslutningsledning som 
betjänar en abonnent och som ansluts till nä-
tet till en transformator- eller kopplingssta-
tion som tillhör ett eldriftsställe, ett kraftverk 
eller en distributionsnätsinnehavare eller till 
en del av ett elnät som parterna på elmarkna-
den kan använda mer allmänt. Även om det i 
fråga om byggnadstillstånd i praktiken har 
varit enklare att få tillstånd för anslutnings-
ledningar än andra elledningar har tillstånds-
förfarandet lett till att abonnenten inte alltid 
kunnat välja önskad spänningsnivå för sin 
nätanslutning, även om det hade varit tek-
niskt möjligt.  När det gäller att möjliggöra 
olika anslutningsalternativ kan de nuvarande 
förutsättningarna för beviljande av tillstånd 
för ledningsbygge anses vara onödigt strama, 
även om det för tillfället inte finns grunder 
för en omfattande revidering av tillståndsför-
farandet. 
 
 
2.5. Elproduktion och byggande av kraft-

verk 

På en elmarknad som öppnats för konkur-
rens styr marknadsmekanismen elproducen-
ternas och elanvändarnas verksamhet. Kon-
kurrensen eliminerar överinvesteringar, efter-
som kostnaderna för dem inte kan överföras 
på kunderna. Elpriset blir en central styrme-
kanism på så sätt att höga pris i förhållande 
till kostnaderna för ny produktion sporrar till 
investeringar. Med tanke på marknadens 
funktionsförmåga är det viktigt att genomfö-
ra regleringsåtgärderna så att investeringar i 
ny elproduktion inte försvåras utan fog. El-
priset varierar kraftigt speciellt på den nor-
diska elmarknaden på grund av att en stor del 
av produktion är vattenkraft och långa perio-
der med sträng köld ökar elförbrukningen av-
sevärt. Variationen mellan torr- och våtår i 
fråga om vattenkraftens produktionsförmåga 
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kan på den nordiska elmarknaden vara lika 
stor som Finlands hela elförbrukning. 

Att garantera produktionsförmågan under 
torrår är en central fråga i det vattenkrafts-
dominerade nordiska systemet. Om nedgång-
en i energiproduktionskapaciteten inte kan 
kompenseras med annan produktionskapaci-
tet ökar risken för regleringsåtgärder. På en 
öppen marknad finns det inga konsumenter 
som är bundna vid en leverantör och på vilka 
kostnaderna för reservkapaciteten kunde för-
delas. Om en kapacitetskris uppstod skulle 
följderna av den ha stor räckvidd och bli dyra 
för samhället. Priset på el som på grund av 
reglering inte kan levereras skulle belastas 
också av förlusterna för näringslivet och hus-
hållen samt av de understöd från samhället 
som skulle behövas för att snabbt bygga ut 
ny kapacitet. De korrigerande åtgärderna 
genomförs med fördröjning eftersom det tar 
tid att bygga nya kraftverk. I situationer med 
kapacitetsbrist ökar också risken för miss-
bruk av marknadskraften. Till exempel om 
ett kraftverk tas ur drift kan det tillfälligt höja 
marknadspriset på el på hela marknadsområ-
det. 

I Finland finns det under rådande omstän-
digheter inget behov av betydande föränd-
ringar i regleringen av elproduktionen och 
leveranssäkerheten i anslutning till produk-
tionen. Situationen kan givetvis förändras, 
om inte ny produktionskapacitet byggs ut på 
marknadsvillkor för att täcka efterfrågan eller 
om producenterna börjar ta reservkraftverk 
ur drift i större skala. För att förebygga situa-
tioner med kapacitetsbrist är det dock nöd-
vändigt att försvåra möjligheterna till mani-
pulation av marknadspriset på el samt främja 
kraftverkens driftberedskap, eftersom en be-
gränsning av produktionen vid en eventuell 
kapacitetsbrist skulle höja marknadspriset på 
el avsevärt. 

Elmarknadsdirektivet förutsätter att balan-
sen mellan tillgång och efterfrågan på el 
övervakas. Handels- och industriministeriet 
följer för tillfället på allmän nivå frågor som 
anknyter till leveranssäkerhet, men ministeri-
et samlar inte in detaljerad statistik om olika 
aktörers kapacitet. Den hårdnande produk-
tionssituationen i Finland och på den nordis-
ka elmarknaden talar för effektivering av till-
synen. Också det internationella samarbetet 

som hänför sig till övervakningen av leve-
ranssäkerheten förutsätter utöver de inhems-
ka behoven att uppföljningen effektiveras. 

Genomförandet av bestämmelsen om an-
budsförfarande i fråga om ny kapacitet i el-
marknadsdirektivet förutsätter att bestäm-
melser utfärdas om ett anbudsförfarande av-
seende ny produktionskapacitet eller åtgärder 
för styrning av energieffektivitet och energi-
efterfrågan. 
 
 
2.6. Minutförsäljares leveransskyldighet 

När elmarknadslagen stiftades ansågs det 
vara viktigt att granska regleringen av minut-
försäljarnas leveranssäkerhet på nytt efter att 
erfarenheter av detaljhandelsmarknadens 
funktionsförmåga erhållits. Enligt elmark-
nadsdirektivet skall medlemsstaterna garan-
tera hushållskunder rätt till elleveranser på 
offentliga villkor och till rimliga priser. Den-
na ställning kan även ges små företag med 
färre än 50 anställda. Kravet i direktivet 
stämmer överens med bestämmelserna om 
leveransskyldighet i elmarknadslagen. I de 
gällande bestämmelserna i Finland har dock 
ingen övre gräns satts för leveransskyldighe-
ten, trots att elmarknadsdirektivet förutsätter 
att en sådan gräns skall sättas. 

Handels- och industriministeriet har låtit 
göra en utredning av hur leveranssäkerheten 
utvecklats. I denna utredning föreslås en snä-
vare avgränsning av leveransskyldigheten än 
hittills och att eldriftsställen som inte omfat-
tas av leveransskyldighet utrustas med timvis 
mätning. 

När det gäller uppfyllandet av leverans-
skyldigheten har inga problem upptäckts för 
förbrukarnas del. I fråga om andra elanvän-
dargrupper däremot har det att bestämmel-
serna är beroende av tolkning lett till situa-
tioner där parterna varit osäkra på om en el-
användare har rätt att köpa el på de villkor 
som bestämmelserna förutsätter. Också elbo-
lagen har ansett regleringen av leveransskyl-
digheten problematisk och upprepade gånger 
föreslagit att leveransskyldigheten skall slo-
pas eller begränsas. Problemen har enligt el-
bolagen betonats speciellt när marknadspri-
serna på el ökat kraftigt och stora elanvända-
re som redan övergått till handel på den kon-
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kurrensutsatta marknaden har önskat återgå 
till de offentliga leveransskyldighetstariffer-
na som har blivit billiga. Detta har ansetts 
äventyra elförsäljarnas verksamhetsförutsätt-
ningar i synnerhet när det är fråga om små el-
ler medelstora minutförsäljare. 

En arbetsgrupp som utrett leveranssäkerhe-
ten på marknaden har föreslagit att elanvänd-
ningen görs flexiblare på ett sätt som gagnar 
elanvändarna samtidigt som de totala kostna-
derna för elsystemet minskar. Elanvändarna 
kunde reagera på prisförhöjningar på ett sätt 
som också medför ekonomisk nytta för dem. 
Samtidigt minskar kapacitetsbehovet i elsy-
stemet, vilket medför kostnadsbesparingar 
för systemet. 
 
 
2.7. Skyddande av affärs- och yrkeshem-

ligheter 

I elmarknadslagen ingick ursprungligen en 
sekretessbestämmelse enligt vilken den som 
vid utförandet av de uppgifter som avses i 
elmarknadslagen eller i bestämmelser eller 
föreskrifter som utfärdats med stöd av den 
har fått kännedom om affärs- eller yrkeshem-
ligheter inte fick röja dessa för utomstående 
eller själv utnyttja dem. För att förstärka be-
stämmelsen ingick i lagen en straffbestäm-
melse som omfattade en hänvisning till 
strafflagen. 

I motiveringen till bestämmelsen konstate-
rades att verksamhetsutövare kan bli tvungna 
att till dem som utövar tillsyn eller för statis-
tiska ändamål överlåta uppgifter som skall 
anses som affärs- eller yrkeshemligheter och 
som de inte får röja för utomstående. I moti-
veringen till straffbestämmelsen konstatera-
des att t.ex. de som för statistik och inte är 
tjänstemän eller anställda i en offentlig sam-
manslutning kan få kännedom om affärs- och 
yrkeshemligheter. Till följd av detta var det 
nödvändigt att stifta en särskild straffbe-
stämmelse om överträdelse av sekretessplik-
ten, eftersom den reglering som gäller tjäns-
temän inte räckte till för att täcka alla frågor 
som kommer upp. Bakgrunden till den sepa-
rata sekretessbestämmelsen i elmarknadsla-
gen var bestämmelsen i 42 §, som gör det 
möjligt att använda branschorganisationer för 
statistikuppdrag. 

Vid en bedömning av de ursprungliga mo-
tiveringarna till elmarknadslagen var det mo-
tiverat att upphäva den separata sekretessbe-
stämmelsen i elmarknadslagen i samband 
med att offentlighetslagen stiftades, eftersom 
sekretessplikt som gäller dessa uppgifter in-
går i den nya offentlighetslagen. 

I samband med att bestämmelsen om sekre-
tessplikt upphävdes, fästes emellertid inte 
uppmärksamhet vid att ett regelverk om av-
räkning av elköp och upprätthållande av ba-
lansen mellan produktionen och förbrukning-
en av el genom lag 332/1998 fogades till el-
marknadslagen. Det centrala innehållet i det-
ta regelverk går ut på att fastställa att det är 
elnätsinnehavarnas uppgift att sörja för de 
uppgifter som behövs för avräkning av el-
handeln. När elnätsinnehavare utför uppgifter 
om vilka föreskrivs i 4 kap. i elmarknadsla-
gen och vilka anknyter till systemansvar och 
avräkning av elhandeln får den systemansva-
riga stamnätsinnehavaren, de elförsäljare 
som är verksamma som s.k. balansansvariga 
(ca 20 stycken) samt distributionsnätsinneha-
varna (ca 90 stycken) i sin verksamhet detal-
jerad information om sina konkurrenters eller 
om ägarnas konkurrenters elleveranser. De 
uppgifter som gäller elleveranser och som 
har uppkommit vid avräkningen av elhandeln 
skall i en viss form ges till de parter som har 
rätt att få kännedom om dem, men inte till 
utomstående. 

Ett centralt krav som har ställts på avräk-
ningen av elhandeln är att de uppgifter som 
sammanhänger med avräkningen och inne-
håller elförsäljarnas affärshemligheter skall 
hållas hemliga för utomstående parter och 
t.o.m. för det egna företagets försäljningsor-
ganisation eller ägarparter. Bestämmelserna i 
49 och 47 § i elmarknadslagen användes 
också för att förstärka denna skyldighet. Sek-
retessbehovet i fråga om uppgifterna samt 
den uppgift som elmarknadslagens bestäm-
melser har då det gäller att förstärka denna 
skyldighet nämns på flera ställen i regerings-
propositionen 227/1997 rd. 

Enligt 4 § 2 mom. i offentlighetslagen till-
lämpas de bestämmelser som gäller myndig-
heterna också på sammanslutningar, inrätt-
ningar, stiftelser och enskilda personer som 
utövar offentlig makt när de utför ett offent-
ligt uppdrag. Begreppet offentlig makt har 
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dock inte definierats entydigt i lagen. Till 
dess centrala innehåll har emellertid ansetts 
höra ingripande i en enskilds rättsliga ställ-
ning genom ett förvaltningsbeslut eller en 
faktisk åtgärd. 

Med beaktande av förarbetet till elmark-
nadslagen kan företagen inom elbranschen i 
princip inte anses utöva offentlig makt när de 
utför uppgifter som sammanhänger med av-
räkning av elhandeln. Inte heller med stöd av 
övrig lagstiftning som reglerar näringslivet 
kan det entydigt anses att sekretessplikten 
omfattar de avräkningsuppgifter som avses i 
elmarknadslagen. Som sådana kan i första 
hand komma i fråga den bestämmelse som 
gäller orätt anskaffande, utnyttjande och yp-
pande av affärshemlighet enligt 4 § i lagen 
om otillbörligt förfarande i näringsverksam-
het (1061/1978). Innehållet i sekretessplikten 
för de personer i företagen vilka handhar 
uppgifter som grundar sig på elmarknadsla-
gen är dock av ett annat slag än de situationer 
på vilka man i första hand har försökt inverka 
med bestämmelsen i lagen om otillbörligt 
förfarande i näringsverksamhet. 

Till följd av att sekretessplikten är beroen-
de av tolkning aktualiseras frågan i sista hand 
i en brottsprocess som gäller otillåten överlå-
telse eller användning av uppgifter om vilka 
har bestämts att de skall hållas hemliga. I ett 
oklart fall skall lagen tillämpas till den an-
klagades fördel. 

Utifrån vad som sägs ovan skall det anses 
att sedan 47 och 49 § i elmarknadslagen upp-
hävts har det blivit osäkert om sekretessbe-
stämmelserna och det sanktionssystem som 
sammanhänger med dem kan tillämpas på de 
uppgifter om företagshemligheter som den 
systemansvariga och balansutredarna har 
samlat in. 

Som en följd av upphävningen av sekre-
tess- och straffbestämmelserna har risken 
ökat för att de uppgifter som fås i samband 
med avräkningen av elhandeln och som in-
nehåller ett marknadsvärde utnyttjas otillbör-
ligt i den insamlande partens egen affärs-
verksamhet. Detta igen äventyrar den strävan 
att få elmarknaden att fungera på lika och 
icke-diskriminerande villkor för alla som var 
målet med ändring 332/1998 av elmarknads-
lagen. 
 

2.8. Ändringsbehov som följer av grund-
lagen 

Bestämmelser om undantag från principen 
om näringsfrihet enligt 18 § 1 mom. i grund-
lagen skall alltid utfärdas i lag. När en verk-
samhet görs tillståndspliktig skall detta alltid 
uppfylla de krav på exakt avgränsning och 
noggrannhet som gäller begränsning av en 
grundläggande fri- eller rättighet. Det väsent-
liga innehållet i begränsningarna, såsom be-
gränsningarnas omfattning och förutsättning-
ar, skall framgå av lagen. De bestämmelser 
som gäller tillståndskriterier och tillståndets 
varaktighet skall ge tillräckligt förutsägbar 
information om vilka åtgärder myndigheterna 
kommer att vidta. I 1 § i elmarknadsförord-
ningen har sådan elnätsverksamhet befriats 
från tillstånd i vilken med ett elnät som en 
sammanslutning eller inrättning besitter en-
dast sköts en fastighets eller en motsvarande 
fastighetsgrupps eldistribution. Denna be-
stämmelse om begränsning av tillståndsplik-
ten skall tas in i elmarknadslagen. Tillstånds-
plikten enligt 4 § i elmarknadslagen, som 
gäller elnätsverksamhet, gäller också plane-
ring av elnät, eftersom planering av elnät 
räknas till elnätsverksamhet i definitionen av 
elnätsverksamhet i 3 § 6 punkten. Grund-
lagsutskottet har i sitt utlåtande (GrUU 
4/2000 rd) om naturgasmarknadslagen 
(508/2000) ansett att det med tanke på när-
ingsfrihet inte är möjligt att föreskriva att en-
bart planering av nät är tillståndspliktig. Be-
stämmelser om de tekniska, ekonomiska och 
organisatoriska förutsättningar som gäller 
den som ansöker om elnätstillstånd finns för 
närvarande i 2 § i elmarknadsförordningen. 
Dessa tillståndsförutsättningar skall på det 
sätt som 18 § i grundlagen förutsätter tas in i 
elmarknadslagen. 

Enligt 124 § i grundlagen kan offentliga 
förvaltningsuppgifter genom lag anförtros 
andra än myndigheter, om det är nödvändigt 
för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna 
och det inte äventyrar de grundläggande fri- 
och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra 
krav på god förvaltning. Grundlagsutskottet 
har i sitt utlåtande om naturgasmarknadsla-
gen ansett att det faktum att en nätinnehavare 
påläggs systemansvar betyder att lagstadgade 
offentliga förvaltningsuppgifter anförtros nå-
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gon annan än en myndighet. Den systeman-
svariga har genom föreskrift getts rätt att 
ställa villkor för användningen av elöverfö-
ringssystemet. Rättssäkerheten för de företag 
som villkoren gäller har i den gällande lagen 
dock inte ordnats på det sätt som förutsätts i 
grundlagen. 

Bemyndigandet att utfärda en förordning är 
med stöd av 80 § 1 mom. i grundlagen en 
uppgift som förutom republikens president 
också statsrådet och ministeriet skall ansvara 
för. Utfärdandet av en förordning grundar sig 
på ett bemyndigande antingen i grundlagen 
eller i någon annan lag. Den reviderade re-
gleringen i grundlagen som gäller bemyndi-
gandet att utfärda en förordning förutsätter 
att bestämmelserna om bemyndiganden i el-
marknadslagen skall ändras så att de motsva-
rar bestämmelserna i grundlagen. I enlighet 
med systematiken i grundlagen skall bemyn-
digandet att utfärda förordning anvisas stats-
rådet när det är fråga om vittsyftande och 
principiellt viktiga frågor samt frågor vilkas 
betydelse kräver detta. Det bemyndigande att 
utfärda förordning som anvisas ministeriet 
skall gälla frågor av mera teknisk art samt 
frågor som samhälleligt eller politiskt är av 
mindre betydelse. 

En del av de bemyndiganden som har tagits 
in i elmarknadslagen och anvisats handels- 
och industriministeriet gäller övergripande 
sakområden för vilkas del befogenheten läm-
par sig bättre för Energimarknadsverket, som 
svarar för tillsynen över branschen, än för 
ministeriet. 
 
3.  Proposit ionens mål  och de vikt i -

gaste  förs lagen 

3.1. Åtskiljande av elaffärsverksamheter-
na 

Förslaget syftar till att verkställa skyldighe-
terna avseende juridisk åtskillnad och särre-
dovisning av elnätsaffärsverksamhen i el-
marknadsdirektivet. Samtidigt uppnås en 
bättre överensstämmelse mellan bestämmel-
serna om åtskiljande av elaffärsverksamheter 
i elmarknadslagen och minimikraven i direk-
tivet. De gällande bestämmelserna om särre-
dovisning skall preciseras. Särredovisningen 
av de elaffärsverksamheter som omfattas av 

konkurrens, dvs. elproduktion och elförsälj-
ning, frångås.  

Målet med särredovisning av elaffärsverk-
samheterna är att i allmänhet öka öppenheten 
och jämlikheten vid utövandet av elaffärs-
verksamheterna så att det blir svårare att 
stödja konkurrensutsatta elaffärsverksamhe-
ter med intäkter från elnätsverksamheten och 
så att en snedvridning av konkurrensen på 
elmarknaden på så sätt kan undvikas. Särre-
dovisning effektiverar elmarknadens funk-
tion och underlättar tillsynen över branschen. 
På elmarknaden har produktion, försäljning, 
import och export av el öppnats för konkur-
rens. Elnätsverksamheten däremot är till-
ståndspliktig och med stöd av elmarknadsla-
gen binds nätinnehavaren av en överförings-, 
anslutnings- och nätutvecklingsskyldighet 
samt en skyldighet att agera jämlikt och öp-
pet gentemot alla nätanvändare. En sund och 
fungerande konkurrens på elmarknaden för-
utsätter att de elaffärsverksamheter som ut-
satts för konkurrens fungerar företagsekono-
miskt lönsamt och att de inte stöds med hjälp 
av nätaffärsverksamheten, som bildar ett na-
turligt monopol. En effektivering av konkur-
rensen inom elproduktionen och elförsälj-
ningen skapar kostnadsfördelar för elanvän-
darna och nationalekonomin. De aktuella för-
slagen styr för sin del utvecklingen i en ovan 
beskriven riktning. 

Som tröskelvärde för en juridisk åtskillnad 
av elnätsverksamheten i finska förhållanden 
föreslås en energivolym på 200 gigawattim-
mar om året som överförts i ett 400 volts dis-
tributionsnät under tre föregående kalender-
år. Om detta tröskelvärde tillämpas medför 
det att skyldigheten berör cirka 35 procent av 
dem som bedriver distributionsnätsverksam-
het och cirka 85 procent av den energi som 
årligen överförs i distributionsnäten i Fin-
land, av elförsäljningens och nätverksamhe-
tens omsättning och av personalen inom nät-
verksamheten. I förslaget utnyttjas möjlighe-
ten att avvika från direktivets särredovis-
ningsskyldighet för distributionsnät när det 
gäller små företag. Det tröskelvärde som fö-
reslås som gräns för undantaget är lägre än 
den övre gräns på 100 000 kunder som anges 
i direktivet, eftersom de minsta företag som 
omfattas av skyldigheten skall ha minst ca 
18 000 kunder. 
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Till juridisk åtskillnad hänför sig också 
frågan om kommunala affärsverk. De kom-
munala affärsverken betalar ingen samfunds-
skatt, men konkurrerar inom elförsäljning 
och elproduktion med andra företag. Ett an-
nat mål med förslaget är att företagens kon-
kurrensläge genom bolagisering skall bli 
rättvis för de konkurrensutsatta elverksamhe-
ternas del. 

Ett centralt mål då nätverksamheten juri-
diskt skiljs åt är att kontinuiteten i persona-
lens anställningsförhållanden och anställ-
ningsvillkor tryggas. Speciell vikt skall fästas 
vid anställningsskyddet för äldre medarbetare 
som länge varit i arbetsgivarens tjänst. Med 
överlåtelse av rörelse avses i 1 kap. 10 § i la-
gen om arbetsavtal (55/2001) överlåtelse av 
ett företag, en rörelse, en sammanslutning el-
ler en stiftelse eller en funktionell del av des-
sa till en annan arbetsgivare, om den rörelse 
som överlåts eller den överlåtna delen efter 
överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad. 
Bestämmelsen gäller offentliga och privata 
företag som bedriver ekonomisk verksamhet 
med eller utan vinstsyfte. Överlåtelse av rö-
relse kan också genomföras genom förmed-
ling av någon utomstående, eftersom något 
avtalsförhållande inte förutsätts mellan över-
låtaren och mottagaren. Som överlåtelse av 
rörelse betraktas överlåtelse av en ekonomisk 
enhet som bibehåller sin egen identitet. För 
att det skall vara fråga om överlåtelse av rö-
relse skall överlåtelsen i samband med ägar-
bytet omfatta en ekonomisk enhet. Det cen-
trala som skall beaktas i samband med ett be-
slut om överlåtelse är vilket slag av företag 
eller verksamhet överlåtelsen gäller, om fas-
tigheter, lös egendom eller andra liknande 
materiella affärstillgångar har överlåtits, om 
merparten av personalstyrkan har övertagits 
av den nya arbetsgivaren, om kundkretsen 
har överlåtits samt hur lika de verksamheter 
som bedrivits före och bedrivs efter överlå-
telsen är. Ett speciellt tecken på att den över-
gripande affärsverksamhetens identitet har 
bibehållits är att affärsverksamheten faktiskt 
fortgår eller inleds på nytt. Utövande av nät-
verksamhet eller annan elaffärsverksamhet 
skall principiellt betraktas som en ekonomisk 
enhet. Att bedriva elverksamhet är en eko-
nomisk verksamhet som syftar till ett eget 
självständigt mål som kan specificeras. I ett 

företagsarrangemang som genomförs för att 
juridiskt skilja åt nätverksamheten är det så-
lunda fråga om överlåtelse av rörelse. 

När en arbetsgivare överlåter en rörelse 
överförs de rättigheter och skyldigheter som 
arbetsgivaren i anslutning till anställnings-
förhållandena har vid överlåtelsetidpunkten 
omedelbart till rörelsens nya ägare. Arbetsta-
garnas anställningsvillkor kvarstår oföränd-
rade. Mottagaren får säga upp ett arbetsavtal 
endast av allmänna skäl som beror på arbets-
tagaren eller av ekonomiska orsaker eller 
produktionsorsaker. Även om arbetsavtalsla-
gen inte gäller kommunala tjänsteinnehavare 
skall de kommunala verken i samband med 
bolagisering av nätverksamheten också sörja 
för kontinuiteten i de kommunala tjänstein-
nehavarnas anställningsförhållande och an-
ställningsvillkor så att kommunala tjänstein-
nehavare inte försätts i en ojämlik ställning 
jämfört med anställda i arbetsavtalsförhål-
lande. Vid beredningen av beslut om juridisk 
åtskillnad skall även bestämmelserna i lagen 
om samarbete inom företag (725/1978) följas 
samt i fråga om kommunalt anställd personal 
motsvarande förfaranden som överenskom-
mits i enlighet med vad som bestäms om 
uppgörande av kommunala tjänste- och ar-
betskollektivavtal. På anställda vid statens af-
färsverk tillämpas antingen lagen om samar-
bete inom statens ämbetsverk och inrättning-
ar (651/1988) eller, om affärsverket har be-
slutat så, lagen om samarbete inom företag. 

Förslaget syftar dessutom till att i enlighet 
med kraven i elmarknadsdirektivet föreskriva 
om kraven för särredovisning av nätinneha-
varnas verksamheter. Detta innebär bl.a. att 
en person som hör till ledningen för ett före-
tag som bedriver nätverksamhet inte får vara 
verkställande direktör eller styrelseledamot 
vid ett företag som ansvarar för elproduktion 
och elförsäljning, om samma part har be-
stämmanderätt hos nätinnehavaren och före-
taget. Bestämmelser om andra skyldigheter 
som betonar nätinnehavarens oberoende och 
om vilka föreskrivs i direktivet utfärdas 
dessutom genom förordning av ministeriet. 
De personer som ansvarar för ledningen för 
nätinnehavare får inte delta i förvaltningen 
vid företag som bedriver konkurrensutsatta 
elaffärsverksamheter inom samma företags-
grupp och detta förbud gäller alla samman-
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slutningar med mer än 50 000 kunder. Till 
denna del utnyttjas i förslaget den möjlighet 
som direktivet tillåter att när det gäller små 
företag avvika från direktivets krav på särre-
dovisning av distributionsnäten. Det före-
slagna tröskelvärdet är dock lägre än den 
övre gräns som direktivet tillåter och som 
alltså är 100 000 kunder. Ett krav som ställts 
utifrån ett sådant antal gäller i Finland 15 fö-
retag. 

I fråga om de elverksföretag som inte om-
fattas av kravet på juridisk åtskillnad föreslås 
en precisering av särredovisningen. Det före-
slås att kravet på åtskiljande av elaffärsverk-
samheter som omfattas av konkurrens av-
skaffas. Till elmarknadslagen fogas en be-
stämmelse enligt elmarknadsdirektivet om att 
upprätta balansräkning också för andra än 
kapitalintensiva verksamheter. Det förutsätts 
att boksluten för nätverksamheten och elför-
säljningsverksamheten integreras med det of-
ficiella bokslutet och offentliggörs. Öppenhe-
ten i de kommunala affärsverkens verksam-
het ökas. 

I elmarknadslagen preciseras de allmänna 
principer som skall följas när bokslut upprät-
tas över verksamheter som skall särredovisas. 
Dessa bestämmelser ingår nuförtiden i han-
dels- och industriministeriets normbeslut. 
Enligt de föreslagna bestämmelserna skall 
orsaksprincipen följas vid bokföringen av af-
färstransaktioner och balansposter. Avskriv-
ningarna förutsätts grunda sig på anskaff-
ningsutgifterna. För att säkerställa kontinui-
teten i det särredovisningsförfarande som 
väljs förutsätts att det valda förfarandet skall 
följas, om det inte finns grundad anledning 
till att ändra det. Det förutsätts att en utred-
ning av ändringarna görs i samband med 
bokslutet. 

Kvaliteten på den information som bokslu-
ten ger förbättras genom att det föreskrivs 
om en skyldighet för dem som utövar elaf-
färsverksamhet att i samband med boksluten 
publicera uppgifter som klargör redovis-
ningsprinciperna samt nyckeltal som beskri-
ver nätinnehavarens verksamhet. Energi-
marknadsverket bemyndigas att genom sitt 
beslut närmare bestämma om offentliggöran-
det av dessa uppgifter och nyckeltal. 

Revisorerna förutsätts som en del av den 
regelbundna revisionen granska resultaträk-

ningar, balansräkningar och tilläggsuppgif-
terna till dem i fråga om särredovisade verk-
samheter. Revisorernas skyldighet att i revi-
sionsberättelsen ge ett särskilt utlåtande om 
huruvida resultaträkningarna, balansräkning-
arna och tilläggsuppgifterna till dem i fråga 
om de särredovisade verksamheterna stäm-
mer överens med elmarknadslagstiftningen 
slopas. 

Den i lagen ingående skyldigheten att till 
konkurrensverket anmäla förvärv av en rörel-
se som utövar elnätsverksamhet, köp av ak-
tie- eller andelsmajoriteten i en sammanslut-
ning som utövar nätverksamhet eller annat 
förvärv av bestämmanderätt som gäller el-
nätsverksamhet upphävs. Denna bestämmel-
se har blivit onödig sedan bestämmelser om 
tillsyn över företagsförvärv fogats till lagen 
om konkurrensbegränsningar genom lagänd-
ring 303/1998, som trädde i kraft den 1 okto-
ber 1998. 
 
 
3.2. Tillsyn över nätverksamheten 

Förslaget syftar till att verkställa de änd-
ringar i tillsynen över elnätsverksamheten 
som förutsätts i det nya elmarknadsdirektivet 
samt att utfärda kompletterande bestämmel-
ser till förordningen om villkor för tillträde 
till nät för gränsöverskridande elhandel. Till-
synssystemet utvecklas i detta sammanhang 
så att de brister som upptäckts i gällande be-
stämmelser kan korrigeras i de nya bestäm-
melserna. Förslaget syftar till att genom 
branschspecifika specialbestämmelser för-
hindra uppkomsten av de problem som är 
förknippade med ett naturligt monopol och 
som ett regelverk grundat på ett konventio-
nellt, konkurrensrättsligt regleringsförfarande 
inte kunnat påverka på det sätt som särdragen 
i ett naturligt monopol förutsätter. Syftet med 
reformen är att få elmarknaden att fungera 
bättre och att trygga tillgången på förmånliga 
nättjänster av hög kvalitet i Finland. Avsik-
ten är att tillsynssystemet till sin karaktär bi-
behålls som sådant, att myndigheterna ingri-
per i nätinnehavarnas verksamhet endast i de 
fall då det är oundvikligt och att ett förfaran-
de skall kunna väljas som står i proportion 
till betydelsen av varje enskilt fall. I fråga om 
myndighetstillsynen är ambitionen att utnytt-
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ja de erfarenheter som erhållits vid tillämp-
ningen av de nuvarande bestämmelserna. 
Tillsynskostnaderna skall fortsatt hållas på en 
nivå som är fördelaktig i jämförelse med öv-
riga EU-medlemsstater. 

I fråga om den tillsyn över elnätet som ut-
övas från fall till fall i efterhand föreslås en 
övergång till systematisk tillsyn som omfat-
tar alla nätinnehavare och som delvis utövas 
på förhand. Enligt förslaget ges Energimark-
nadsverket befogenheter att utöva tillsyn på 
förhand i enlighet med minimikraven i det 
nya elmarknadsdirektivet. Det strama kravet 
på behandlingstid i elmarknadsdirektivet när 
kunder till myndigheter lämnar begäran om 
utredning avseende nätinnehavare förutsätter 
i praktiken också en övergång till befogenhe-
ter som delvis utövas på förhand. Energi-
marknadsverket skall för alla nätinnehavare 
och för stamnätsinnehavaren med systeman-
svar genom bolagsspecifika beslut fastställa 
villkor för de viktigaste tjänsterna och meto-
der för prissättning av tjänsterna innan de in-
förs. Villkor och metoder som skall faststäl-
las på förhand är 1) metoder för fastställande 
av avkastningen på nätinnehavarens nätverk-
samhet och av de avgifter som skall tas ut för 
överföringstjänster, 2) nätinnehavarens vill-
kor för överföringstjänsten, 3) nätinnehava-
rens villkor för anslutningstjänst och metoder 
för fastställande av avgifter för anslutning 
samt 4) villkoren för de tjänster som omfattas 
av systemansvar och metoderna för faststäl-
lande av avgifter för tjänsterna. Beslutet om 
fastställande skall basera sig på de grunder 
som föreskrivs i 3, 4 och 6 a kap. i elmark-
nadslagen samt i Europaparlamentets och rå-
dets förordning om villkor för tillträde till nät 
för gränsöverskridande elhandel. 

Beslut om fastställande av prissättningen 
för överföringstjänster meddelas för en till-
synsperiod på fyra år, under vilken tid nät-
prissättningen som helhet skall vara skälig. 
Undantag till detta kan förekomma under en-
skilda år. Den första tillsynsperioden är dock 
tre år lång. Efter att tillsynsperioden utgått 
meddelar Energimarknadsverket beslut i vil-
ket det utvärderar om prissättningen stämt 
överens med bestämmelserna. Vid utgången 
av tillsynsperioden skall nätinnehavaren på 
grundval av Energimarknadsverkets beslut 
återbära ett eventuellt intäktsöverskott till 

kunderna i form av sänkta priser på överfö-
ringstjänsterna. Om överskottet är betydande 
skall nätinnehavaren betala ränta på det be-
lopp som återbärs för hela den tillsynsperiod 
under vilken intäktsöverskott uppkommit. 
Om avkastningen på nätverksamheten under-
stiger en godtagbar intäktsnivå kan nätinne-
havaren under följande tillsynsperiod samla 
in det belopp som motsvarar underskottet i 
form av högre avgifter för överföringstjäns-
terna. 

De föreslagna bestämmelserna syftar till att 
förhindra uppkomsten av stora intäktsöver-
skott. På grund av det stora antalet elanvän-
dare och den tidsmässiga variationen som är 
typisk för elanvändningen medför ordnandet 
av återbäring av kundspecifika avgifter att de 
funktionella fördelar som grundar sig på till-
synsperioden går förlorade och att tillsyns-
kostnaderna ökar avsevärt för nätinnehavare 
och myndigheter. Därför föreslås ett tillsyns-
förfarande som i sin helhet förhindrar upp-
komsten av betydande intäktsöverskott som 
avsiktligt samlats in. Avsikten med de före-
slagna bestämmelserna är att de belopp som 
eventuellt skall återbäras till kunderna är 
ringa i förhållande till kundernas nätavgifter. 

Befogenheten att utöva tillsyn i efterhand 
bibehålls i fråga om de övriga ärenden som 
Energimarknadsverket skall utöva tillsyn 
över. Verkets behörighet preciseras dock så 
att verket i sitt tillsynsbeslut vid behov också 
kan föreskriva uttryckliga korrigerande åt-
gärder och bestämma om återbäring av såda-
na avgifter till kunder som i strid med be-
stämmelserna tagits ut till för höga belopp 
och i fråga om vilka tillsynen inte grundar sig 
på tillsynsperioden. 

Det föreslås att stora effekter på enskilda 
kunders överföringsavgifter som härrör av 
företagsarrangemang och ändringar av pris-
sättningsgrunderna skall dämpas genom be-
stämmelser som förutsätter att avgifterna för 
överföringstjänst i distributionsnätet bestäms 
för geografiskt åtskilda områden så att de 
grundar sig på kostnaderna inom varje områ-
de samt genom att övergångsperioder fast-
ställs för införande av betydande prisföränd-
ringar. För att dessa bestämmelser inte skall 
medföra förändringar i de nuvarande avgif-
terna för överföringstjänster skall de till den-
na del endast tillämpas på företagsarrange-
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mang eller prisförändringar som genomförs 
efter att lagen trätt i kraft. 

Riksdagen har den 17 februari 2003 god-
känt ett uttalande (RSv 303/2002 rd) som 
förutsätter att regeringen vidtar åtgärder i 
syfte att säkerställa att prissättningen av el-
överföring är skälig för elanvändarna. Avsik-
ten är att genom lagförslaget främja detta 
mål. Förslaget syftar därför inte till att ändra 
innehållet i bestämmelserna om prissättning-
en av elnätstjänsterna eller myndighets- eller 
rättspraxis vid tillämpningen av dem. Några 
förändringar i fråga om tillämpningen av be-
stämmelserna är inte avsedda annat än till 
den del detta förutsätts av en övergång till ett 
bättre förutsägbart och långsiktigare förfa-
rande för tillsyn över överföringsavgifterna 
eller av de nya bestämmelserna om prissätt-
ning av nättjänster som ingår i förslaget eller 
till vilka hänvisas i det. 
 
3.3. Sökande av ändring i Energimark-

nadsverkets beslut 

När det gäller att söka ändring i de beslut 
som Energimarknadsverket, som är energi-
marknadsmyndighet, meddelar föreslås en 
övergång till en tvåstegsmodell för ändrings-
sökande. I fråga om de beslut som elmark-
nadsmyndigheten enligt förslaget skall med-
dela på förhand samt de tillsynsbeslut som 
myndigheten skall meddela i efterhand före-
slås att ändringssökandet styrs till marknads-
domstolen som första instans. Detta möjlig-
gör att den sakkunskap som frågor i anslut-
ning till ekonomisk reglering och marknads-
tillsyn förutsätter koncentreras också till be-
svärsdomstolen. När det gäller beslut om 
förvaltningstillstånd eller andra ärenden som 
elmarknadsmyndigheten enligt bestämmel-
serna skall övervaka styrs sökande av änd-
ring enligt den allmänna principen i förvalt-
ningsprocesslagen till de regionala förvalt-
ningsdomstolarna. I dessa kundgrupper kan 
inga sådana särdrag konstateras som förutsät-
ter avvikelse från förfarandet för ändringssö-
kande enligt huvudregeln i förvaltningspro-
cesslagen. 

I marknadsdomstolens och en regional för-
valtningsdomstols beslut söks ändring hos 
högsta förvaltningsdomstolen. Det föreslås 
att elmarknadsmyndigheten ges rätt att söka 

ändring i beslut som meddelats av första be-
svärsinstansen. 

Till följd av artikel 23.5 och 23.6 i elmark-
nadsdirektivet föreskrivs att elmarknads-
myndighetens beslut som gäller ekonomisk 
reglering och marknadstillsyn i regel skall 
följas trots att de överklagas. Fullföljdsdom-
stolen kan dock också i dessa fall särskilt be-
stämma att verkställandet av ett beslut skall 
avbrytas. 
 
3.4. Byggande av anslutningsledningar 

Förslaget syftar till att underlätta byggan-
det av anslutningsledningar samt öka abon-
nenternas möjligheter att välja det elnät och 
den nätnivå som de ansluts till. Genom för-
slaget ändras dock inte de skyldigheter som 
enligt elmarknadslagen gäller för nätinneha-
vare, såsom bestämmelserna om anslutnings-
skyldighet, nätutvecklingsskyldighet och 
överföringsskyldighet. Ändringen syftar inte 
heller till att ingripa i bestämmelserna om 
prissättningen av nättjänsterna eller den 
rättspraxis som hänför sig till dem. Nätinne-
havarnas kunder skall fortfarande till alla de-
lar delta i de kostnader som föranleds nätin-
nehavaren för upprätthållande av tjänster i 
det nät och på den nätnivå som kunden har 
anslutits till. 

I propositionen föreslås att det i ett distri-
butionsnät i fortsättningen skall vara tillåtet 
att bygga en anslutningsledning förutom till 
ett distributionsnät på ansvarsområdet också 
till ett annat elnät eller till ett distributionsnät 
utanför ansvarsområdet, utan hinder av dis-
tributionsnätsinnehavarens ensamrätt att 
bygga nät på ansvarsområdet. Rätten att byg-
ga en anslutningsledning föreslås utsträckas 
även till kraftverks anslutningsledningar. 

Tillståndsförfarandet för byggande av el-
ledningar för en nominell spänning på minst 
110 kilovolt föreslås ändras så att tillstånd 
beviljas för att bygga en anslutningsledning 
till det närmaste högspänningsnätet, även om 
det med tanke på tryggande av elöverföring-
en inte är nödvändigt att bygga ledningen. 
Utgångspunkten vid tillståndsprövningen 
skall också i övrigt vara att byggnadstillstånd 
beviljas för anslutningsledning. Om de tek-
niska förutsättningarna för att bygga en led-
ning samt miljökraven uppfylls, kan ett av-
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slag på en ansökan om tillstånd i övrigt 
komma i fråga närmast i det fall att beviljan-
det av tillstånd föranleder avsevärda problem 
för innehavaren av det existerande nätet eller 
för dennes kunder. 

Ändringarna vad gäller byggandet av an-
slutningsledningar gäller inte elledningar 
som överskrider landets gräns. 
 
3.5. Elproduktion och byggande av kraft-

verk 

I propositionen föreslås att övervakningen 
av balansen mellan tillgång och efterfrågan 
på el effektiveras. I fråga om tillsynen över 
elproduktionen föreslås samtidigt en ändring 
av fördelningen av befogenheter mellan han-
dels- och industriministeriet och Energi-
marknadsverket, som är elmarknadsmyndig-
het. Uppföljningen av frågor som hänför sig 
till leveranssäkerheten enligt artikel 4 i el-
marknadsdirektivet skall enligt förslaget 
överföras till Energimarknadsverket. Befo-
genheten att utöva tillsyn över bestämmel-
serna om elproduktionen föreslås samtidigt 
överföras från handels- och industriministeri-
et till Energimarknadsverket. Med tanke på 
en ändamålsenlig beredning av energi- och 
klimatpolitiken skall ministeriet dock fortsatt 
svara för beredningen av elanvändningspro-
gnoser och lämnar till denna del de uppgifter 
som behövs för detta till Energimarknads-
verket. Uppföljningen skall i framtiden också 
vara mer detaljerad än i dag. För uppföljning 
av produktionskapaciteten föreslås en be-
stämmelse i elmarknadslagen enligt vilken 
Energimarknadsverket får uppgifter om ka-
paciteten direkt av elproducenterna. Genom 
kraftverksspecifik uppföljning kan säkerstäl-
las att informationen om kraftverk som tagits 
ur drift även når myndigheterna. 

Syftet med detta förslag är att göra prisme-
kanismen för el effektivare för att elpriset 
ännu bättre än tidigare skall bestämmas en-
ligt tillgång och efterfrågan även när till-
gången på el kan bli hotad. Att begränsa pro-
duktionen i situationer med elbrist leder till 
att marknadspriset på el stiger betydligt. I si-
tuationer där det råder elbrist skall möjlighe-
terna till manipulation av marknadspriset på 
el i mån av möjlighet försvåras och kraftver-
kens driftberedskap främjas. Det föreslås att 

till elmarknadslagen fogas en bestämmelse 
som förpliktar elproducenten att underrätta 
Energimarknadsverket om planerade under-
hållsstopp under tiden den 1 december-28 
februari vid kraftverk med en effekt på minst 
100 megavoltampere och med separat elpro-
duktion. Energimarknadsverket skall ges be-
hörighet att bestämma att ett underhållsstopp 
som är planerat till vintern skall flyttas på 
grund av en kärv elproduktionssituation, om 
det inte finns några tekniska eller säkerhets-
mässiga hinder för detta. Anmälningsskyl-
digheten och möjligheten att flytta under-
hållsstoppet gäller inte kraftvärme, elproduk-
tion i anslutning till industriprocesser eller 
kraftverk som är av ringa betydelse med tan-
ke på effektbalansen på riksnivå. Det före-
slagna förfarandet omfattar inte heller under-
hållsstopp som förorsakas av plötslig skada. 
Systemet förpliktar inte heller kraftverksin-
nehavaren att producera el under den aktuella 
tidsperioden. 

Genomförandet av bestämmelsen om an-
budsförfarande i fråga om ny kapacitet i el-
marknadsdirektivet förutsätter att bestäm-
melser utfärdas om ett anbudsförfarande av-
seende ny produktionskapacitet eller åtgärder 
för styrning av energieffektivitet och efter-
frågan. Anbudsförfarandet kan dock inledas 
endast i det fall att ny elproduktionskapacitet 
inte byggts ut i tillräcklig omfattning på 
marknadsvillkor. Det föreskrivna anbudsför-
farandet är avsett som yttersta medel för att 
garantera tillgången på el i en situation då 
elmarknaden fungerar speciellt dåligt. Trös-
keln för att tillämpa detta system skall därför 
vara mycket hög. Anbudsförfarandet förut-
sätter också statligt stöd eftersom använd-
ningen av det är begränsat till situationer då 
ny kapacitet inte uppkommit på marknads-
villkor. Det föreslås att statsrådet ges rätt att 
besluta om att ett anbudsförfarande inleds. 
Handels- och industriministeriet är den myn-
dighet som skall ansvara för att anbudsförfa-
randen ordnas, följs och övervakas. 
 
3.6. Minutförsäljares leveransskyldighet 

Förslaget innebär att den avgränsning av 
försörjningsskyldigheten till konsumenter 
och små företag som avses i elmarknadsdi-
rektivet verkställs. Förslaget syftar till att för 
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de företag som är elanvändare göra en skar-
pare avgränsning av leveransskyldigheten än 
vad direktivet förutsätter så att leveransskyl-
digheten gäller endast konsumenter samt öv-
riga eldriftsställen som är utrustade med hu-
vudsäkringar på högst 3 x 63 ampere eller 
som köper högst 100 000 kilowattimmar el 
per år. Avsikten är att större eldriftsställen ut-
rustas med registrerande mätutrustning för 
timvis energimätning. Denna mätningsskyl-
dighet verkställs efter en tillräckligt lång 
övergångsperiod eftersom anskaffningen av 
nödvändig mätutrustning för en del av elan-
vändarna innebär en investering som i pro-
portion till elanvändningen är betydande. 

Den föreslagna gränsen för säkringsstorlek 
på 3 x 63 ampere motsvarar den övre gränsen 
för eldriftsställen på vilka modellen med s.k. 
typbelastningskurvor enligt gällande be-
stämmelser kan tillämpas. De eldriftsställen 
som faller inom denna gräns behöver inte ut-
rustas med registrerande timvis mätutrust-
ning, även om elköpen inom eldriftsstället 
omfattas av konkurrens. Elanvändare som 
köper högst 100 000 kilowattimmar el om 
året kan även använda ett eldriftsställe med 
större säkringar än vad som nämns i lag-
rummet. En elanvändningsvolym som under-
stiger denna storleksklass är i vilket fall som 
helst så liten att den nytta som det medför att 
konkurrensutsätta elköpen inte nödvändigtvis 
räcker till för att täcka kostnaderna för en 
övergång till timvis mätning. Därför är det 
nödvändigt att förutom för säkringens storlek 
också sätta en gräns som grundar sig på 
energimängden. 

Förslaget syftar till att förbättra elmarkna-
dens funktionsförmåga. Tanken är att mark-
naden skall utvecklas så att variationerna i 
marknadspriset på el bättre än hittills skall 
reflekteras i stora elanvändares energipris. 
Detta ökar flexibiliteten i konsumtionen när 
marknadspriserna på el är höga sålunda att 
elanvändare genom att minska sin elanvänd-
ning får ekonomisk nytta av en nedskärning 
av elkonsumtionen. Samtidigt minskar elsy-
stemets kostnader. Den arbetsgrupp som red-
de ut statsmaktens roll i fråga om elleverans-
säkerheten har i sitt betänkande föreslagit ett 
liknande system. 

Avsikten är också att förbättra de små och 
medelstora minutförsäljarnas ställning på el-

marknaden så att deras affärsrisker minskar 
då de inte är skyldiga att till parter som i pro-
portion till minutförsäljarnas affärsverksam-
het är stora elanvändare sälja el enligt offent-
liga elförsäljningstariffer och på offentliga 
villkor. Det främjar också kostnadsmotsva-
righeten i fråga om de offentliga minutför-
säljningsprisen och �villkoren samt konkur-
renskraften jämfört med anbudspriserna. 
 
3.7. Skyddande av affärs- och yrkeshem-

ligheter 

Syftet med propositionen är att förbättra 
skyddet för affärs- och yrkeshemligheter som 
gäller andra företags elanvändning och af-
färsverksamhet och som hänför sig till sköt-
seln av uppgifter som sammanhänger med 
systemansvaret och avräkningen av elhan-
deln i elsystemet så att dessa uppgifter inte 
överlåts eller utnyttjas på ett otillbörligt sätt. 
Målet är att främja jämlik och icke-
diskriminerande verksamhet på elmarknaden 
samt förtroendet för att de företag som sköter 
lagstadgade uppgifter inom branschen be-
handlar de olika aktörerna lika. 

Utifrån vad som sägs ovan föreslås det att 
till elmarknadslagen skall fogas sekretess-
plikt som skall gälla de affärs- och yrkes-
hemligheter som den systemansvariga samt 
de nätinnehavare som svarar för balansav-
räkningen och de balansansvariga får känne-
dom om när de utför uppgifter avsedda i el-
marknadslagen. I denna bestämmelse skall 
det hänvisas till 22 och 23 § samt till 24 § 1 
mom. 20 punkten i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet. Eftersom prin-
cipen är att de uppgifter som anknyter till ba-
lansansvaret samt till avräkningen av elhan-
del inte kan anses höra till tjänsteuppdraget, 
skall för överträdelse av sekretessplikten 
dömas till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i 
strafflagen (39/1889). Straffbestämmelsen 
skall vara densamma för alla som omfattas 
av sekretessplikten oberoende av om de är 
anställda av en offentlig eller privat samman-
slutning. 
 
3.8. Ändringsbehov som följer av grund-

lagen 

Syftet med propositionen är att samordna 
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de bestämmelser som gäller elmarknadsla-
gens tillämpningsområde, tillståndsplikten 
för elnätsverksamheten samt bestämmelserna 
avseende befogenheter att utfärda normer 
med kraven i grundlagen. 

Från tillståndsplikt avseende elnätsverk-
samhet befrias i enlighet med den nuvarande 
bestämmelsen i 1 § i elmarknadsförordning-
en sådan eldistribution för en fastighet eller 
en motsvarande fastighetsgrupp som sköts 
med ett elnät som en sammanslutning eller 
inrättning äger. Tillståndsplikten skall inte 
heller gälla planering av elnät. 

De tekniska, ekonomiska och organisato-
riska förutsättningar som gäller den som an-
söker om elnätstillstånd och om vilka för 
närvarande bestäms närmare i 2 § i elmark-
nadsförordningen skall i enlighet med den 
reviderade grundlagsregleringen tas in i el-
marknadslagen. Tillståndskraven för en 
driftsledare och en elarbetsledare som fyller 
behörighetskraven preciseras genom en hän-
visning till elsäkerhetslagen (410/1996) och 
bestämmelser som har utfärdats med stöd av 
den. Det tillståndskrav i elmarknadsförord-
ningen som gäller andra förutsättningar slo-
pas. 

Att en nätinnehavare påförs systemansvar 
betyder enligt grundlagsutskottet att offentli-
ga förvaltningsuppgifter som föreskrivs i lag 
delegeras till någon annan än en myndighet 
(GrUU 4/2000 rd). Enligt 124 § i grundlagen 
kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros 
andra än myndigheter om det behövs för en 
ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det 
inte äventyrar de grundläggande fri- och rät-
tigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på  
god förvaltning. Den systemansvariga har en-
ligt bestämmelserna rätt att ställa villkor för 
användningen av elöverföringssystemet. När 
det gäller de villkor för realisering av sy-
stemansvaret som ställs av en systemansvarig 
stamnätsinnehavare föreslås att elmarknads-
myndigheten skall fastställa dessa villkor in-
nan de införs och tillämpas i enskilda fall för 
att kraven i grundlagen skall uppfyllas. 

Bemyndigandet att utfärda förordning skall 
i elmarknadslagen anvisas statsrådet när det 
är fråga om vittsyftande och principiellt vik-
tiga ärenden samt ärenden vilkas betydelse 
förutsätter detta. Det bemyndigande att utfär-
da förordning som anvisas ministeriet skall 

gälla frågor av mera teknisk art samt frågor 
som samhälleligt eller politiskt är av mindre 
betydelse. 

Energimarknadsverket skall i enlighet med 
80 § 2 mom. i grundlagen ges befogenhet att 
utfärda rättsnormer som är exakt avgränsade 
till sina tillämpningsområden, om det med 
hänsyn till föremålet för regleringen finns 
särskilda skäl till detta och regleringens be-
tydelse i sak inte kräver att bestämmelser om 
denna fråga utfärdas genom lag eller genom 
förordning av statsrådet eller ministeriet. De 
normbeslut som Energimarknadsverket ut-
färdar skall gälla anmälan av de nyckeltal, 
minutförsäljningsvillkor och minutförsälj-
ningspriser samt grunderna för hur de fast-
ställs som nätinnehavaren skall offentliggöra, 
specifikation av hur elpriset bildas och upp-
gifter som beskriver den genomsnittliga pris-
nivån på el samt de kompletterande uppgifter 
och nyckeltal som publiceras i samband med 
boksluten över särredovisade verksamheter. I 
egenskap av den myndighet som svarar för 
tillsynen över elmarknaden och främjandet 
av att marknaden fungerar samt som beviljar 
elnätstillstånd har Energimarknadsverket den 
specialsakkunskap som ger verket förutsätt-
ningar för ett sådant beslutsfattande. 

I 27 a § 1 mom. i elmarknadslagen bestäms 
att maximibeloppet för standardersättningen 
vid dröjsmål med kopplingen av en anslut-
ning är 10 000 mark. Standardersättningens 
konsumentskyddsrättsliga natur tillstyrker att 
ersättningsbeloppet bör hållas jämnt och att 
det bör omvandlas till ett belopp i euro. 
Därmed är det motiverat att höja maximibe-
loppet till 1 700 euro. Också i de anslut-
ningsvillkor som Elenergiförbundet rf Sener 
rekommenderar är maximibeloppet för stan-
dardersättningen 1 700 euro. 
 
4.  Proposi t ionens verkningar 

4.1. Ekonomiska verkningar 

4.1.1. Verkningar på den offentliga eko-
nomin 

Det föreslagna juridiska åtskiljandet av el-
nätsverksamheten har effekter på den statliga 
och kommunala ekonomin vad beträffar de 
kommunala affärsverken. Den allmänna in-
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komstskattesatsen för sammanslutningar 
2004 var 29. Regeringen överlämnade den 19 
maj 2004 en proposition till riksdagen som 
gällde sänkning av inkomstskattesatsen för 
sammanslutningar till 26 år 2005. Elverk 
som verkar i form av kommunala affärsverk 
är enligt inkomstskattelagen (1535/1992) be-
friade från inkomstskatt till den del de bedri-
ver affärsverksamhet inom sin egen kom-
mun. Ett kommunalt affärsverk som bedriver 
verksamhet på annat ställe än inom den egna 
kommunen är skyldigt att betala skatt till 
kommunen och församlingen, men inte till 
staten. Elverk som bedriver verksamhet i 
form av statliga affärsverk är befriade från 
inkomstskatt när det gäller statlig skatt. Ett 
statligt affärsverk är dock skyldigt att betala 
skatt på sina inkomster till kommunen och 
församlingen. För statliga affärsverk och så-
dana elverk som är verksamma som kommu-
nala affärsverk och som bedriver närings-
verksamhet utanför sitt eget område är in-
komstskattesatsen 6,2495 under skatteåret 
2004. 

Förslaget att juridiskt skilja åt elnätsverk-
samheten medför att ett nätbolag som skilts 
från kommunen och bildar en separat juridisk 
person eller alternativt ett elförsäljnings- el-
ler elproduktionsföretag är skyldigt att betala 
skatt på inkomsten enligt den allmänna in-
komstskattesats för sammanslutningar som 
vid respektive tidpunkt gäller med stöd av 
inkomstskattelagen. Detta ökar den skatte-
mässiga jämlikheten för företag som bedriver 
elaffärsverksamhet. Skyldigheten att betala 
inkomstskatt minskar den utdelningsbara 
vinsten och sålunda också ägarens intäkter. 
Ägaren kan dock sträva efter att överföra in-
komstskattebelastningen på kunderna genom 
att inbegripa den i elpriset. Den årliga ök-
ningen av inkomstskatten som följer av en 
juridiskt åtskild nätverksamhet vid elverk i 
kommuner som uppfyller tröskelvärdet är ut-
ifrån bokslutsuppgifterna för 2002 högst cir-
ka 8 miljoner euro. För den kommun som 
äger elverket innebär detta inkomstöverfö-
ring till staten. Inkomstskattens belopp varie-
rar årligen beroende på bolagets resultat. Till 
kommunerna återbärs med stöd av lagen om 
skatteredovisning (532/1998) årligen 19,75 
procent, dvs. cirka 1,5 miljoner euro. 

De verkningar som förslagen har på offent-

liga samfund som elanvändare samt på de el-
verksföretag de äger motsvarar de verkningar 
som anges nedan i egna avsnitt. 
 
4.1.2. Ekonomiska verkningar för elan-

vändare 

Denna proposition syftar till att förbättra 
elmarknadens funktionsförmåga, effektivera 
tillsynen över elnäten och förbättra elleve-
ranssäkerheten. En effektivering av verk-
samheten på elmarknaden och tillsynen över 
marknaden uppskattas på några års sikt på-
verka det pris som hushållen och företagen 
betalar för elenergi och elöverföring så att 
trycket på att höja priset minskar. Det över-
gripande förslaget medför därför kostnadsbe-
sparingar för elanvändarna. Effektivare kon-
kurrens på elmarknaden inverkar positivt på 
den internationella konkurrenskraften för de 
företag som är elanvändare. Propositionen 
främjar också leveranssäkerheten för el, vil-
ket gagnar elanvändarna. 

Förslaget att juridiskt skilja åt elnätsverk-
samheten bedöms inte ha betydande direkta 
ekonomiska konsekvenser för hushållen och 
de företag som är elanvändare. En del av de 
företag som bolagiserar sin nätverksamhet 
kan till en början innefatta kostnaderna för 
bolagiseringen i priset för elöverföring, men 
på några års sikt uppskattas effektiveringen 
av verksamheten på elmarknaden och tillsy-
nen över elmarknaden dock minska trycket 
på en höjning av elpriset. 

I och med att tillsynen över nätverksamhe-
ten ändras så att den utövas delvis på förhand 
förbättras elanvändarnas rättsliga ställning i 
förhållande till nätinnehavarna. Genom till-
syn som utövas på förhand förebyggs till-
lämpningen av förfaranden som strider mot 
elmarknadslagen. Nätavgifter som eventuellt 
tagits ut till för stora belopp återbärs enligt 
det föreslagna tillsynsförfarandet automatiskt 
till elanvändarna under den nya tillsynsperi-
oden. Verkställigheten av elmarknadsmyn-
dighetens beslut effektiveras. Av dessa om-
ständigheter följer att godtagbarheten av till-
synssystemet för elnäten ur elanvändarnas 
synvinkel förbättras jämfört med nuvarande 
system. Samtidigt stärks sannolikt elanvän-
darnas förtroende för nätinnehavarnas verk-
samhet. 
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Förslaget om tillsyn över elnäten syftar inte 
till att ändra innehållet i bestämmelserna om 
elnätstjänsternas prissättning eller myndig-
hets- eller rättspraxis i fråga om tillämpning-
en av bestämmelserna. Utgångspunkten är att 
ändringar avseende tillsynen över elnäten 
inte av denna orsak skall inverka på den all-
männa prisnivån för elnätstjänster i Finland. 

Det föreslagna förfarandet kan dock i prak-
tiken indirekt ha en betydande inverkan på 
priset på nättjänster när det gäller enskilda 
nätinnehavares kunder. Av fall som konstate-
rats under det tidigare tillsynssystemet har 
framgått att en del av nätinnehavarna tar ut 
ett högre pris för sina nättjänster än vad be-
stämmelserna i lagen tillåter. Som exempel 
kan nämnas att i de fall som hittills avgjorts 
genom ett lagakraftvunnet myndighetsbeslut 
och i vilka en nätinnehavare konstaterats ta 
ut ett för högt pris för sina nättjänster, har 
den genomsnittliga andelen av överpriset un-
der den granskade tidsperioden varierat mel-
lan 2 och 25 procent av nätinnehavarens om-
sättning. I sådana situationer kommer de fö-
reslagna ändringarna i tillsynsförfarandet i 
enskilda fall att effektivare än tidigare sänka 
priserna på nättjänster i näten i fråga. Det är 
också känt att en del av nätinnehavarna inte 
tar ut de maximipriser för sina nättjänster 
som lagen tillåter. En höjning av avgifterna 
är i dessa fall en fråga som nätinnehavaren 
och nätägaren tar ställning till, precis som i 
dagens läge. Det kan dock antas att flera nät-
innehavare i denna grupp tar tillfället i akt 
och höjer priserna på sina nättjänster. Men 
alla företag kommer inte nödvändigtvis att 
utnyttja denna möjlighet. 

Eftersom förslagets effekter på nättjänster-
nas pris påverkas av företagsspecifika situa-
tioner och nätinnehavarnas egna beslut är det 
inte möjligt att till den delen bedöma hur 
mycket förslaget påverkar nättjänsternas all-
männa prisnivå. Det kan dock antas att de fö-
retag som kommer att kunna höja priserna på 
sina nättjänster till antalet är fler än de före-
tag som blir tvungna att sänka sina priser. 
Det kan ytterligare antas att den noggrannare 
prissättning som möjliggörs genom ett till-
synsförfarande som delvis utövas på förhand 
i någon mån kommer att leda till en högre 
prisnivå för nättjänster än i dag. De förslag i 
propositionen som gäller prisändringar till 

följd av företagsarrangemang begränsar för 
sin del eventuella stora ändringar i prisen för 
nättjänster som på grund av företagsarran-
gemang drabbar enskilda kunder. 

Sådana ändringar i den allmänna prisnivån 
för nättjänster som förslagets mål inte åsyftar 
kan dock föranledas i det fall att de nuvaran-
de prissättningsgrunderna ändras. Dessa ef-
fekter berör alla elanvändare, eftersom de är 
en följd av en allmän förändring av prisnivån 
för nättjänster. Nätavgifternas andel av elpri-
set är för hushållens del cirka 35 procent och 
för medelstora företags del cirka 23 procent. 

Om byggandet av anslutningsledningar un-
derlättas förbättras elanvändarnas rättsliga 
ställning i förhållande till nätinnehavarna. 
För de elanvändare som kan dra nytta av 
denna möjlighet på ett ekonomiskt lönsamt 
sätt medför förslaget kostnadsbesparingar. 
Det är dock endast liten del elanvändare som 
kan utnyttja denna möjlighet.  

Att avgränsa leveransskyldigheten så att 
den gäller endast konsumenter och andra el-
driftsställen som är utrustade med en huvud-
säkring på högst 3 x 63 ampere eller, som 
köper högst 100 000 kilowattimmar el om 
året, förutsätter att de nya eldriftsställen som 
inte omfattas av leveransskyldigheten skaffar 
en timvis registrerande mätare. Redan enligt 
nuvarande bestämmelser har de eldriftsstäl-
len som är utrustade med en huvudsäkring på 
mer än 3 x 63 ampere varit skyldiga att skaf-
fa en timregistrerande mätare när det gällt att 
utsätta sin elanskaffning för konkurrens. En-
ligt en förfrågan till elbolagen är de totala 
kostnaderna för timvis mätning i snitt 210 
euro om året. I denna kostnad är kostnaderna 
för både investeringen och de årliga drifts-
kostnaderna beaktade. Därtill kommer de 
kostnader som hänför sig till idrifttagningen 
av mätningen och som huvudsakligen utgör 
kostnader för installation av mätaren, dvs. 
cirka 150 euro. Om kravet på timvis mätning 
under övergångsperioden utvidgas så att det 
gäller alla elanvändare som inte omfattas av 
leveransskyldighet, kommer kravet på timvis 
mätning i detta fall att omfatta cirka 10 000 
elanvändare. En så betydande utvidgning av 
kravet på timvis mätning leder till betydligt 
sänkta kostnader för mätningen eftersom mä-
tarna då kan skaffas till lägre kostnad och 
kostnaderna för installation av mätarna också 
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sjunker. Enligt en bedömning som gjorts i 
Sverige sjunker engångskostnaden för mätar-
investeringen till hälften av den nuvarande 
kostnaden. 

En avgränsning av leveransskyldigheten 
inverkar inte på hushållens ställning som el-
användare. Förslaget syftar till att en övre 
gräns sätts för företag som i egenskap av el-
användare omfattas av leveransskyldighet. 
Förslagets faktiska verkningar på eltillförseln 
för företag som överskrider gränsen är ringa, 
eftersom minutförsäljarna av el redan nu har 
begränsat sina risker som hänför sig till el-
försäljning på leveransskyldighetsvillkor 
t.ex. genom att prissätta sin elförsäljning som 
omfattas av leveransskyldighet klart högre än 
marknadspriserna. Eltillförseln vid de företag 
som överskrider gränsen är i praktiken redan 
nu marknadsbaserad. Förslaget syftar inte 
heller till att ändra villkoren eller mätnings-
kraven i elleveransavtalen för de företag som 
överskrider gränsen och som i dag köper sin 
el på de villkor som hänför sig till försäljning 
baserad på leveransskyldighet. 
 
4.1.3. Ekonomiska verkningar för elverks-

företag 

Om de föreslagna reformerna genomförs 
kommer de som helhet att ha positiva effek-
ter på verksamheten på elmarknaden, efter-
som förslaget ökar nätinnehavarnas opartisk-
het mot olika elförsäljare och elproducenter. 
Detta förbättrar elförsäljarnas och elprodu-
centernas möjligheter till verksamhet på lika 
villkor på elmarknaden samt ger aktiva före-
tag möjlighet att utvidga sin verksamhet. 
Ändringarna bedöms inte försvaga konkur-
renssituationen för de finska företag som be-
driver elförsäljning och elproduktion och 
konkurrerar med utländska elverksföretag i 
förhållande till företag som är verksamma 
utomlands. Nätaffärsverksamheten konkurre-
rar för sin del inte med utländska verksam-
hetsutövare. 

Skyldigheten att juridiskt skilja åt elnäts-
verksamheten gäller i den nuvarande före-
tagsstrukturen i Finland i praktiken sådana 
företag som bedriver distributionsnätsverk-
samhet och via vilkas 400 volts distribu-
tionsnät överförts minst 200 gigawattimmar 
elenergi om året under de tre föregående ka-

lenderåren. För tillfället finns det 32 distribu-
tionsnätsinnehavare som överskrider denna 
gräns. I de företag som placerar sig vid den 
nedre gränsen för skyldigheten avseende ju-
ridisk åtskillnad är antalet kunder minst cirka 
18 000. Dessa företags andel av alla nätinne-
havare som bedriver distributionsnätsverk-
samhet i 400 volts distributionsnät är cirka 
35 procent. Företagens andel av den energi 
som överförts i distributionsnäten är cirka 85 
procent. Av Finlands totalt 91 distributions-
nätsinnehavare kommer 59 inte att omfattas 
av skyldigheten. Skyldigheten föranleder 
inga förändringar i en systemansvarig stam-
nätsinnehavares eller i regionala näts verk-
samhet. Enligt 2002 års uppgifter finns det 
åtta kommunala elverk som uppfyller det fö-
reslagna tröskelvärdet för bolagisering. En 
del av företagen i elbranschen har på eget ini-
tiativ organiserat sin elaffärsverksamhet i se-
parata bolag. För tillfället utövar tre företag 
nätverksamhet i ett separat bolag som kon-
centrerar sig enbart på denna funktion. Dess-
utom har flera elverksföretag som vid sidan 
av nätverksamhet också bedriver elproduk-
tion bildat gemensamma elförsäljningsbolag. 

Att skilja distributionsnätsverksamheten 
från övriga elaffärsverksamheter och andra 
funktioner innebär i de flesta fall att ett eget 
bolag för distributionsnätsverksamhet skall 
bildas. Ett kommunalt affärsverk kan bilda 
ett bolag även för elförsäljnings- och elpro-
duktionsverksamhet och det kan då fortfa-
rande bedriva nätverksamhet som ett kom-
munalt affärsverk. Bolagisering bedöms för 
det mesta genomföras genom att ett aktiebo-
lag bildas som bedriver elnätsverksamhet el-
ler elförsäljnings- och elproduktionsverk-
samhet. Elaffärsverksamheterna kan också 
organiseras inom en koncernstruktur så att ett 
holdingbolag äger koncernen. 

Bolagisering av nätverksamheten medför 
att tillgångar, skulder och personal fördelas 
mellan den bolagiserade nätverksamheten, 
övriga elaffärsverksamheter samt andra funk-
tioner. Fördelningen uppskattas inte medföra 
problem eftersom nätinnehavarna redan nu 
skall uppfylla kravet på särredovisning i 28 § 
i elmarknadslagen. 

Konsekvenserna av bolagiseringen för be-
skattningen beror på den nuvarande verk-
samhetsformen samt på det sätt som valts för 
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genomförande av bolagiseringen. Skattefölj-
der kan föranledas inom inkomst-, mervär-
des- och överlåtelsebeskattningen. Med un-
dantag för försäljning av affärsverksamhet 
kan alla bolagiseringssätt genomföras utan 
skatteföljder. Bolagisering av elaffärsverk-
samheten har ovan tolkats innebära överlåtel-
se av rörelse och uppfylla villkoren för över-
föring av affärsverksamhet. Skatteföljderna 
skall dock alltid utredas från fall till fall. 

När ett aktiebolag bildas innebär det förut-
om uppläggningskostnaderna av engångsna-
tur att ett minimibelopp enligt aktiebolagsla-
gen investeras i det nya bolaget. När det gäll-
er ett privat aktiebolag är minimikapitalet 
8 000 euro och när det gäller ett publikt ak-
tiebolag 80 000 euro. Uppläggningskostna-
derna kan omfatta arvoden till sakkunniga 
som eventuellt anlitats för bolagiseringen. 
Också dessa arvoden är kostnader av en-
gångsnatur. 

Ledning och förvaltning av ett bolag föror-
sakar årligen återkommande kostnader som 
hänför sig till bolagsstämmor, styrelsemöten 
och organisering av bokföring och revision 
samt kostnader som hänför sig till personal 
och kontorslokaler. Dessa kostnader ökar i 
förhållande till en situation där de olika af-
färsverksamheterna inte är bolagiserade, ef-
tersom de transaktioner som hänför sig till en 
juridiskt åtskild nätverksamhet och andra el-
affärsverksamheter sköts inom fler enheter 
än förr även om antalet transaktioner eller 
omfattningen av dem inte skiljer sig från ti-
digare. Affärstransaktioner mellan olika bo-
lag med samma ägare skall även verifieras på 
samma sätt som transaktioner med utomstå-
ende. Kostnadernas belopp varierar mellan 
företagen beroende på bl.a. företagets storlek, 
valet av åtgärder som genomförs och det sätt 
på vilket elnätsverksamheten har varit orga-
niserad innan den juridiskt skildes åt samt på 
om alla elaffärsverksamheter kommer att 
omfattas av bolagisering. Kostnaderna för ju-
ridisk åtskillnad beräknas på årsnivå utgöra 
minst cirka 15 000 euro och mest cirka 
216 000 euro. Eftersom nackdelarna med den 
ökade mängd administrativt arbete som en 
juridisk åtskillnad medför i proportion är 
störst för små företag, föreslås det att små 
nätinnehavare därför inte omfattas av skyl-
digheten. 

Med avseende på affärsverksamheten eller 
kostnaderna bedöms inte den förändring som 
en juridiskt åtskild elnätsverksamhet medför 
vara avsevärt mycket större vid kommunala 
affärsverk än vid företag med andra ägande-
former. Tillämpning av aktiebolagslagen 
ändrar fördelningen av tillgångar och intäkts-
förandet av vinster för ägarkommunen vid 
företag som bedriver nätaffärsverksamhet el-
ler alternativet elförsäljnings- eller elproduk-
tionsverksamhet. I aktiebolagslagen finns be-
stämmelser om bl.a. tillräckligt eget kapital, 
lån till den närmaste kretsen samt minorite-
tens rätt att kräva vinstutdelning. En tillämp-
ning av aktiebolagslagen bedöms påskynda 
beslutsfattandet i anknytning till bolagiserad 
affärsverksamhet. Aktiebolagsformen kan 
också i vissa fall ge kommunala affärsverk 
en möjlighet till större självständighet i fråga 
om rekrytering och avlöning av personal 
samt användning av vinstmedel. 

Ett juridiskt åtskiljande av elnätsverksam-
heten bedöms i praktiken leda till att de el-
producenter och elförsäljare som är verk-
samma som kommunala affärsverk bolagise-
rar också dessa elaffärsverksamheter som 
omfattas av konkurrens. De kommunala af-
färsverken betalar för tillfället ingen sam-
fundsskatt, även om de i fråga om dessa af-
färsverksamheter konkurrerar med andra fö-
retag på elmarknaden. Att avskaffa skatte-
förmånen för kommunala affärsverk inom 
konkurrensutsatta elaffärsverksamheter stär-
ker konkurrensställningen för de elproducen-
ter och elförsäljare som redan nu är verk-
samma i bolagsform jämfört med de kom-
munala affärsverken. 

Att juridiskt skilja åt elnätsverksamheten 
uppskattas inte direkt påverka antalet anställ-
da inom de elverksföretag som omfattas av 
skyldigheten. 

Det krav som hänför sig till särredovisning 
av verksamheterna och enligt vilket personer 
som hör till ledningen för en nätverksamhet 
inte får vara verkställande direktör för eller 
styrelseledamot inom sammanslutningar som 
ansvarar för elproduktion eller elförsäljning 
och som hör till samma företagsgrupp gäller 
företag med mer än 50 000 kunder. Det finns 
totalt 15 sådana företag. I dessa företags 400 
volts distributionsnät överförs normalt mer 
än 500 gigawattimmar el om året. Kravet 
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förutsätter inte nyanställningar på grund av 
affärsverksamhetens omfattning, men det in-
verkar på medarbetarnas arbetsfördelning. 
Kravet har därför inga ekonomiska verkning-
ar för företagen. 

I och med att tillsynen över nätverksamhe-
ten ändras så att den utövas delvis på förhand 
samt genom att övervakning av nätprissätt-
ningen införs under tillsynsperioden, förbätt-
ras nätinnehavarnas ställning jämfört med 
nuläget. Det blir lättare att förutsäga vilka 
förfaranden som kan betraktas som godtag-
bara samtidigt som en tydlig verksamhets-
miljö tryggas under tillsynsperioden. Försla-
get gör det möjligt att inom nättillsynen på 
ett långsiktigt sätt använda incitament som 
syftar till att förbättra effektiviteten inom 
nätverksamheten. Det gör det också möjligt 
att skilja en direkt koppling mellan effektivi-
tetsincitament och resultaten av effektivi-
tetsmätning från varandra. Samtidigt som 
tillsynssystemet blir bättre förutsägbart och 
tillsynsverktygen blir allt öppnare kan nätin-
nehavarna vid behov allt noggrannare maxi-
mera sin avkastning. För de nätinnehavare 
som prissätter sina tjänster försiktigt ställer 
detta ökad avkastning i sikte. 

Genom tillsyn som utövas på förhand före-
byggs tillämpningen av förfaranden som stri-
der mot elmarknadslagen. Nätavgifter som 
eventuellt tagits ut till för stora belopp åter-
bärs enligt det föreslagna tillsynsförfarandet 
automatiskt till elanvändarna under den nya 
tillsynsperioden. Verkställigheten av elmark-
nadsmyndighetens beslut effektiveras. Av 
fall som konstaterats under det tidigare till-
synssystemet har framgått att en del av nät-
innehavarna tar ut ett högre pris för sina nät-
tjänster än vad bestämmelserna i lagen tillå-
ter. De föreslagna ändringarna i tillsynsförfa-
randet medför i sådana fall effektivare än ti-
digare att nätinnehavarnas intäkter i nämnda 
nät sjunker till den nivå som förutsätts i be-
stämmelserna. 

Det är också känt att en del av nätinneha-
varna inte tar ut de maximipriser för sina nät-
tjänster som lagen tillåter. I fråga om dessa 
företag gör förslaget det möjligt för nätinne-
havare att i enskilda fall ta ut högre nättjänst-
avgifter än för tillfället. Bakgrunden till så-
dana fall är ofta att nätinnehavarens ägare har 
ställt ett avkastningskrav som är lägre än den 

nivå som kan betraktas som godtagbar. En 
höjning av avkastningskravet är i dessa fall 
en fråga som nätinnehavarens ägare avgör. 
Enligt bedömning kommer dock flera ägare 
till nätinnehavare att höja sina avkastnings-
krav, även om denna möjlighet inte kommer 
att utnyttjas vid alla företag.  

Eftersom förslagets effekter på nätinneha-
varnas lösningar påverkas av företagsspecifi-
ka situationer och nätinnehavarnas egna be-
slut är det inte möjligt att bedöma hur mycket 
förslaget till den delen påverkar nättjänster-
nas allmänna prisnivå. Det kan dock antas att 
de företag som kommer att kunna höja pri-
serna på sina nättjänster till antalet är fler än 
de företag som blir tvungna att sänka sina 
priser. 

Den föreslagna tillsynsmodellen för nät-
verksamheten innebär en ökad arbetsvolym 
för nätinnehavarna på grund av tillsynsarbe-
tet. Detta är dock en direkt följd av verkstäl-
ligheten av de förpliktelser som elmarknads-
direktivet påför Finland. Genom förslaget 
höjs samtidigt beloppet av de tillstånds- och 
tillsynsavgifter som tas ut hos nätinnehavar-
na. De ökade tillsynskostnaderna medför ett 
kostnadstryck för nätinnehavarna, men dessa 
kostnaders andel av kostnaderna för verk-
samheten är så liten att de inte bedöms på-
verka priserna på elnätstjänster. 

Förslaget om tillsyn över elnäten syftar inte 
till att ändra innehållet i bestämmelserna om 
elnätstjänsternas prissättning eller myndig-
hets- eller rättspraxisen i fråga om tillämp-
ningen av bestämmelserna. Utgångspunkten 
är att ändringarna avseende tillsynen över el-
näten inte av denna orsak skall inverka på 
den allmänna prisnivån för elnätstjänster i 
Finland. Sådana ändringar i den allmänna 
prisnivån för nättjänster som förslagets mål 
inte åsyftar kan dock föranledas i det fall att 
de nuvarande prissättningsgrunderna ändras. 
Effekter av denna typ berör alla nätinnehava-
re, eftersom de är en följd av en allmän för-
ändring av prisnivån för nättjänster, och åter-
speglas via nätinnehavarna i höjda avgifter 
för de elanvändare som är kunder till nätin-
nehavarna i fråga. 

Den befogenhet som enligt förslaget ges 
Energimarknadsverket att flytta planerade 
underhållsstopp vid stora kraftverk som be-
driver separat elproduktion till en tidpunkt 
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utanför perioden den 1 december�28 februari 
förebygger för sin del möjligheterna till ma-
nipulation av marknadspriset på el och främ-
jar kraftverkens tillgänglighet under perioder 
med pressad kapacitet. Det föreslagna syste-
met gäller 19 kraftverk: sju vattenkraftsverk, 
fyra kärnkraftverksenheter, sex konventionel-
la kondenskraftverk och två gasturbinanlägg-
ningar. Förslaget bedöms i praktiken ha 
mycket ringa verkningar för elproducenterna 
eftersom de genom tidsplanering av under-
hållsstoppen vid sina kraftverk kan undvika 
att den föreslagna bestämmelsen tillämpas på 
dem. 

En avgränsning av de kunder som omfattas 
av leveransskyldighet minskar de leverans-
skyldiga regionala minutförsäljarnas nuva-
rande prissättningsrisk, som förorsakas av att 
stora elanvändare eventuellt återvänder till 
den grupp som omfattas av leveransskyldig-
het i en situation då marknadspriset på el sti-
ger kraftigt. Detta förbättrar leveransskyldiga 
små och medelstora elförsäljares konkurrens-
ställning på elmarknaden och förbättrar deras 
möjligheter att kunna konkurrera med elför-
säljare utanför nätet. 
 
4.1.4. Samhällsekonomiska verkningar 

Det att verksamheten på elmarknaden och 
tillsynen över marknaden blir effektivare 
uppskattas på några års sikt påverka det pris 
som hushållen och företagen betalar för el-
energi och elöverföring så att trycket på att 
höja priset minskar. Detta har små positiva 
verkningar på samhällsekonomin. 

Förslagen bedöms inte ha någon direkt in-
verkan på sysselsättningen. En effektivering 
av verksamheten kan dock inom några år 
minska behovet av arbetskraft vid elverksfö-
retag. Behovet att minska arbetskraften be-
döms inte vara betydande eftersom den steg-
visa liberalisering av elmarknaden som på-
gått sedan 1995 har gallrat bland personalen 
hos aktörer som bedriver elaffärsverksamhet 
både som juridiska personer och i form av af-
färsverk så att antalet anställda med tanke på 
utövandet av verksamhet ligger på en relativt 
ändamålsenlig nivå. 

På elmarknaden inverkar en effektivare 
konkurrens positivt på konkurrensen för före-
tagen i branschen. Det minskade trycket att 

höja elpriset bedöms inte inverka på elför-
brukningen. 

 
4.2. Verkningar i fråga om organisation 

och personal 

De ändringar som föreslås avseende tillsy-
nen över el- och naturgasnätsverksamheten 
samt avseende sökande av ändring i Energi-
marknadsverkets beslut ökar betydligt ar-
betsvolymen för Energimarknadsverket, som 
är el- och naturgasmarknadsmyndighet. En 
effektivering av uppföljningen av elleverans-
säkerheten förorsakar också extra arbete. 
Därigenom ökar kostnaderna för tillsynen 
över el- och naturgasmarknaden. Kostnads-
ökningen är dock huvudsakligen en följd av 
de ändringar i tillsynen som energimark-
nadsdirektiven medför. 

De ändringar som föreslås i tillsynen över 
el- och naturgasnätsverksamheten och änd-
ringssökandet bedöms leda till att antalet an-
ställda vid Energimarknadsverket ökar med 
fyra personer. Kostnadsökningen beräknas 
vara cirka 300 000 euro om året. Av detta be-
lopp uppskattas elnätstillsynens andel utgöra 
två personer och cirka 150 000 euro. Verkets 
uppgifter ökar i och med att det nya tillsyns-
förfarandet införs, eftersom verket före till-
synsperiodens början skall meddela beslut 
om fastställande för alla nätinnehavares del 
och efter tillsynsperiodens slut motsvarande 
tillsynsbeslut. Det nya tillsynsförfarandet 
förutsätter bl.a. beredning av de riktlinjer ut-
ifrån vilka besluten om fastställande skall fat-
tas och utveckling av de system för informa-
tionsinsamling som den ökade företagsspeci-
fika rapporteringen förutsätter. Den korta tid 
inom vilken beslut skall meddelas enligt el-
marknadsdirektivet förutsätter att verket för-
fogar över nödvändiga resurser för att kunna 
sköta de uppgifter för vilka en tidsfrist an-
getts. De kostnader som enligt förslaget för-
anleds för nättillsynen påverkar inte stats-
budgeten via Energimarknadsverkets budget, 
eftersom huvuddelen av utgifterna för tillsyn 
över nätinnehavarna täcks med tillstånds- 
och tillsynsavgifter som tas ut hos dem som 
övervakas. De ökande avgifterna har i prak-
tiken inte heller någon effekt på de nättjänst-
avgifter som elanvändarna betalar. 

Den övervakning av elleveranssäkerheten 
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som förutsätts i elmarknadsdirektivet samt 
uppföljningen av underhållsstopp vid kraft-
verk är nya uppgifter för Energimarknads-
verket. Enligt uppskattning medför dessa 
uppgifter ett behov av extra resurser uppgå-
ende till 0,5 årsverken och cirka 35 000 euro 
om året. Dessa kostnader täcks med medel ur 
statsbudgeten eftersom kostnaderna inte i 
nämnvärd utsträckning kan hänföras till de 
prestationsavgifter som tas ut hos elprodu-
center.  

Förändringen i tillsynen över el- och natur-
gasnäten och övergången till en tvåstegsmo-
dell när det gäller att söka ändring i Energi-
marknadsverkets beslut medför också 
tilläggskostnader för domstolsväsendet. An-
talet nya ärenden som förändringen skulle 
medföra uppskattas variera mycket från år till 
år, och till att börja med kan de nya uppgif-
terna innebära en ökning av marknadsdom-
stolens nuvarande arbetsmängd med upp till 
50 procent. Behovet av tilläggsresurser upp-
skattas variera mellan tre och sex personer 
och 180 000�360 000 euro per år beroende 
på antalet ärenden. Marknadsdomstolens nu-
varande personstyrka är 13 årsverken. Under 
det första året uppskattas behovet av tilläggs-
resurser vara sex personer och 360 000 euro. 
En del av den nya personalen skulle anställas 
på viss tid. Dessutom måste det finnas bered-
skap för att tillsätta nya sakkunigmedlemmar 
med uppdraget som bisyssla som eventuellt 
behövs med tanke på den nya typen av ären-
den som kommer upp. 

Marknadsdomstolens arbetssituation har 
försämrats under 2004, då antalet inkomna 
ärenden har ökat med nästan 50 procent jäm-
fört med det föregående året, och behand-
lingstiderna har förlängts och antalet anhäng-
iga ärenden har stigit betydligt. En del av 
ärendena vid marknadsdomstolen skall enligt 
bestämmelserna behandlas i brådskande ord-
ning. Av denna anledning är det nödvändigt 
att dessa tilläggskostnader i deras helhet årli-
gen täcks via statsbudgeten. 
 
4.3. Miljöverkningar 

Förslaget om att bygga anslutningsledning-
ar kan i någon mån öka byggprojekten avse-
ende parallella ledningar till de befintliga el-
ledningarna. I praktiken är det fråga om mel-

lan- och högspänningsledningar. Ur miljö-
synvinkel kan sådana ledningar betraktas 
som onödiga. De projekt som här avses be-
döms dock vara få till antalet eftersom an-
slutningsledningsprojekt i de flesta fall gäller 
helt nya ledningar som också annars skulle 
genomföras. Förslaget medför därför endast 
ringa miljökonsekvenser. Till andra delar 
förorsakar förslaget inga miljökonsekvenser. 
 
4.4. Verkningar på den regionala utveck-

lingen 

Förslaget har inga betydande verkningar på 
den regionala utvecklingen. De förslag som 
gäller tillsynen över nätverksamheten kan 
likväl påverka prissättningen av enskilda nät-
innehavares nättjänster beroende på hurdan 
prissättning företagen i fråga tillämpat innan 
lagen trädde i kraft. Ändringar som hänför 
sig till distributionsnätsinnehavares verk-
samhet inverkar regionalt på priset på nät-
tjänster. Den skyldighet som minutförsäljar-
na av el påförs att för den prisuppföljning 
som elmarknadsmyndigheten handhar all-
mänt anmäla om sina elprodukter och priser-
na på dem bedöms jämna ut lokala skillnader 
i detaljhandelspriserna på el. 
 
5.  Beredningen av proposit ionen 

5.1. Beredningsskeden och beredningsma-
terial 

Handels- och industriministeriet tillsatte 
den 3 november 2000 en arbetsgrupp, som 
kallades arbetsgruppen för en 5-årsöversyn 
av elmarknadslagen. Arbetsgruppen fick i 
uppdrag att granska bestämmelserna i el-
marknadslagen och bereda förslag till lagtek-
niska och andra nödvändiga innehållsmässiga 
ändringar i lagen och i de författningar som 
har utfärdats med stöd av den. Arbetsgruppen 
överlämnade sitt betänkande den 26 oktober 
2001 och det sändes på remiss till 21 inrätt-
ningar. Totalt 23 remissinstanser gav ett utlå-
tande. 

Handels- och industriministeriet sände ut-
kastet till lagförslag på remiss i juli�augusti 
2001. I detta förslag ingick ett förslag till 
ändring av åtskiljande av elaffärsverksamhe-
terna samt ett förslag till bolagisering av nät-
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affärsverksamheten, som hade beretts som 
tjänsteuppdrag vid handels- och industrimini-
steriet. I samma förslagsutkast ingick också 
de förslag som arbetsgruppen för en 5-
årsöversyn av elmarknadslagen hade berett 
avseende sekretessplikt för systemansvariga 
och balansansvariga samt de behov av änd-
ringar i elmarknadslagen som är en följd av 
ändringar i grundlagen och annan lagstift-
ning. Förslagsutkastet sändes på remiss till 
20 inrättningar och 32 remissinstanser läm-
nade utlåtande. Förslagsutkastet avseende ju-
ridiskt åtskiljande av elnätsverksamheten har 
behandlats av delegationen för kommunal 
ekonomi och kommunalförvaltning. 

Åtskiljande av elaffärsverksamheterna har 
också granskats av arbetsgrupp 2 för särre-
dovisning av elaffärsverksamheter, som han-
dels- och industriministeriet tillsatte den 21 
september 1999 och som överlämnade sitt 
betänkande den 31 maj 2000. Betänkandet 
sändes på remiss till 12 inrättningar och 14 
remissinstanser lämnade utlåtande. 

Handels- och industriministeriet tillsatte 
den 11 februari 2003 en arbetsgrupp som fick 
i uppdrag att utarbeta ett förslag till revide-
ring av metodologin och övervakningen av 
skälighet i fråga om prissättningen inom nät-
verksamheten på el- och naturgasmarknaden 
så att kraven i EU:s energimarknadsdirektiv 
uppfylls. Arbetsgruppen skall i sitt arbete 
också beakta hur tillsynen över nätverksam-
heten är ordnad i andra länder samt klarlägga 
distributionstariffernas struktur, elanvändar-
nas ställning och branschorganisationernas 
förslag till ministeriet avseende tillsynen 
över nätverksamheten. Arbetsgruppen till-
ställde ministeriet i maj 2003 en mellanrap-
port som innehöll en beskrivning av riktlin-
jerna för reformen. Arbetsgruppens mellan-
rapport sändes på remiss den 2 juni 2003. 
Arbetsgruppen överlämnade sitt slutliga be-
tänkande den 4 november 2003. Betänkandet 
sändes på remiss till 22 inrättningar och 26 
remissinstanser gav ett utlåtande. 

Handels- och industriministeriet tillsatte 
den 13 februari 2003 en arbetsgrupp som fick 
i uppdrag att reda ut statsmaktens roll när det 
gäller att förbättra elleveranssäkerheten i ex-
ceptionellt svåra kapacitetssituationer. Ar-
betsgruppen uppdrogs ytterligare att utarbeta 
ett förslag till hur ett anbudsförfarande och 

en kapacitetsuppföljning i anknytning till le-
veranssäkerheten kunde organiseras så att 
kraven i EU:s energimarknadsdirektiv upp-
fylls. Den 20 november 2003 överlämnade 
arbetsgruppen sitt betänkande. Det sändes på 
remiss till 19 inrättningar och utlåtande om 
det gavs av 21 remissinstanser. 

Handels- och industriministeriet sände i 
februari�mars 2004 utkastet till lagförslag på 
remiss. I detta förslag ingick de förslag avse-
ende särredovisning av elaffärsverksamhe-
terna och ändringarna i leveransskyldigheten 
som hade beretts som tjänsteuppdrag vid 
handels- och industriministeriet. Förslagsut-
kastet sändes på remiss till 23 inrättningar 
och utlåtande lämnades av 28 remissinstan-
ser. 

Ett sammandrag över samtliga utlåtanden 
som getts har utarbetats vid handels- och in-
dustriministeriet. 
 
5.2. Remissutlåtanden 

5.2.1. Åtskiljande av elaffärsverksamhe-
terna 

Av de utlåtanden som gavs om det betän-
kande som avgetts av arbetsgrupp 2 för sär-
redovisning understödde bl.a. Energimark-
nadsverket, Konkurrensverket samt Energi-
branschens Centralförbund rf skyldigheten 
att bolagisera och bilda affärsverk av de olika 
verksamheterna. Bland andra Finlands 
Kommunförbund rf ansåg att det räcker med 
att verksamheterna särredovisas. Den nedre 
gräns på 70 gigawattimmar som arbetsgrup-
pen föreslagit för skyldigheten att bolagisera 
och bilda affärsverk av verksamheterna an-
såg en del av remissinstanserna vara för låg, 
medan andra ansåg att skyldigheten borde 
gälla alla på lika grunder. 

Den skyldighet att bolagisera som före-
slogs i samband med remissförfarandet avse-
ende handels- och industriministeriets för-
slagsutkast sommaren 2001 understöddes av 
bl.a. justitieministeriet, Energimarknadsver-
ket, Konkurrensverket och Energibranschens 
Centralförbund rf. Energibranschens Central-
förbund rf krävde att bolagiseringsskyldighe-
ten skall omfatta alla nätinnehavare och mot-
satte sig den föreslagna undre gränsen på 130 
gigawattimmar för bolagisering med moti-
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veringen att gränsdragningen strider mot 
principen om lika behandling av bolagen och 
snedvrider konkurrensen. En sänkning av den 
nedre gränsen till 70 gigawattimmar under-
stöddes av bl.a. Konkurrensverket och Ener-
gimarknadsverket. I justitieministeriets utlå-
tande understöddes den föreslagna nedre 
gränsen, som ansågs vara en exakt avgräns-
ning och stämma överens med relativitets-
principen. En höjning av den nedre gränsen 
ansågs nödvändig av bl.a. Finlands Fackfö-
reningars Centralförbund FFC rf, Energia-
alan työnantajayhdistys ry och Akava rf. I 
fråga om bolagiseringsskyldigheten motsatte 
sig bl.a. Finlands Kommunförbund rf försla-
get med motiveringen att förslaget innebär ett 
ingrepp i kommunernas rätt att ordna sina af-
färsverksamheter på det sätt de önskade. 
Motståndet motiverades också genom att 
skyldigheten inte avskaffar korssubventione-
ring eller underlättar Energimarknadsverkets 
tillsynsarbete. Dessutom bedömdes bolagise-
ringsskyldigheten öka det administrativa ar-
betet och äventyra personalens arbetsplatser. 

I samband med remissförfarandet avseende 
handels- och industriministeriets förslagsut-
kast vintern 2004 understöddes bolagise-
ringsskyldigheten av bl.a. handels- och indu-
striministeriets marknadsavdelning, justitie-
ministeriet, finansministeriet, Energimark-
nadsverket, Konkurrensverket och Energi-
branschens Centralförbund rf, Finlands Fack-
föreningars Centralförbund FFC rf och Jord- 
och skogsbruksproducenternas Centralför-
bund MTK rf. Finlands Kommunförbund rf, 
Elenergiförbundet rf Sener och Energia-alan 
Työnantajayhdistys ry ställde sig kritiska till 
förslaget. Den föreslagna gränsen på 150 gi-
gawattimmar för juridisk åtskillnad ansågs 
för hög av Energibranschens Centralförbund 
rf samt av vissa stora elverksföretag, som 
tyckte att kravet på juridisk åtskillnad skall 
gälla alla nätinnehavare på lika villkor. Ock-
så Konkurrensverket krävde en lägre gräns 
för åtskiljandet. En högre gräns för bolagise-
ring krävde Finlands Fackföreningarnas Cen-
tralförbund FFC rf (300�400 gigawattim-
mar), Finlands Kommunförbund rf (100 000 
kunder) samt ett medelstort elverksföretag 
(600 gigawattimmar). Av dem som tog ställ-
ning för särredovisning av verksamheter an-
såg Energimarknadsverket att den föreslagna 

gränsen på 50 000 kunder är något hög, me-
dan de organisationer som representerar el-
branschen ansåg att gränsen skall sättas vid 
100 000 kunder. 
 
 
5.2.2. Tillsyn över nätverksamheten och 

sökande av ändring i Energimark-
nadsverkets beslut 

Bland de utlåtanden som gavs om betän-
kandet av arbetsgruppen för förnyande av 
övervakningen av energimarknadens skälig-
het förhöll sig merparten av remissinstanser-
na positivt till den föreslagna modellen för 
tillsyn över nätverksamheten eller ansåg åt-
minstone att utvecklingen gick i rätt riktning. 
Tonen i myndigheternas, naturgasbranschens 
och energianvändarnas åsikter var något po-
sitivare än i elföretagens åsikter. Av remiss-
instanserna förhöll sig bl.a. justiteministeriet, 
finansministeriet, Energimarknadsverket, 
Konsumentverket, organisationerna inom na-
turgasbranschen och de flesta organisationer 
som representerar elanvändarna positivt till 
förslaget. Trots sin kritik ansåg remissinstan-
serna också inom elbranschen att utveckling 
av tillsynssystemet är nödvändig och att ar-
betsgruppens förslag innebär en utveckling i 
rätt riktning. 

Kritiskt till den föreslagna tillsynsmodellen 
förhöll sig Konkurrensverket och Energi-
branschens Centralförbund rf, som ansåg att 
förslaget leder till en onödigt tung reglering, 
samt Finlands Konsumentförbund rf och Fin-
lands Kommunförbund rf, som för sin del 
krävde en övergång till stramare tillsyn som 
utövas på förhand. 

Arbetsgruppens förslag om att ordna möj-
lighet att söka ändring i Energimarknadsver-
kets beslut fick ett brett understöd bland så-
väl myndigheter och energiföretag som ener-
gianvändare. Arbetsgruppens förslag stöddes 
till denna del av bl.a. justitieministeriet, 
Energimarknadsverket, Konsumentverket, 
organisationerna inom el- och naturgasbran-
schen och många organisationer som repre-
senterar elanvändarna. När det gällde att del-
vis styra ändringssökandet till marknadsdom-
stolen som första instans motsatte sig fi-
nansministeriet, högsta förvaltningsdomsto-
len och marknadsdomstolen förslaget. 
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5.2.3. Elleveranssäkerhet och elproduk-
tion 

De slutsatser och förslag som fördes fram 
av den arbetsgrupp som redde ut statsmak-
tens roll i fråga om elleveranssäkerheten fick 
huvudsakligen understöd bland remissinstan-
serna. Övervakningen av kraftverkens under-
hållsstopp vintertid var den fråga där remiss-
instansernas åsikter kraftigast gick isär. Ar-
betsgruppens förslag stöddes till den delen av 
bl.a. Energimarknadsverket, Konkurrensver-
ket och Finlands Kommunförbund rf. Kon-
kurrensverket och Energimarknadsverket 
motiverade behovet av ytterligare åtgärder 
med att det de facto är svårt att via konkur-
renslagstiftningen ingripa i missbruk av 
marknadsställningen inom elproduktionen. 
Energibranschens Centralförbund rf, Finska 
Fjärrvärmeföreningen rf, Industrins och Ar-
betsgivarnas Centralförbund rf samt stam-
nätsinnehavaren Fingrid Oyj motsatte sig till 
denna del arbetsgruppens förslag. 

5.2.4. Minutförsäljares leveransskyldighet 

De remissinstanser som deltog i remissför-
farandet om handels- och industriministeriets 
förslagsutkast vintern 2004 stödde i sina utlå-
tanden allmänt en begränsning av leverans-
skyldigheten för stora elanvändarföretags 
del. Den föreslagna gränsen för huvudsäkring 
på 3 x 63 ampere ansågs praktisk. Vissa or-
ganisationer som representerar elanvändare 
framhöll att förslaget inte får inverka på gäl-
lande avtalsförhållanden. 
 
6.  Samband med andra proposi t io -

ner 

Till propositionen hänför sig regeringens 
proposition med förslag till lag om ändring 
av naturgasmarknadslagen, som överlämnas 
samtidigt. Propositionerna är nära anknutna 
till varandra i fråga om de delar som gäller 
sökande av ändring i Energimarknadsverkets 
beslut. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförs lag 

1.1. Elmarknadslagen 

1 kap. Allmänna stadganden 

1 §. Lagens syften. Till paragrafen fogas en 
rubrik som beskriver innehållet. 

2 §. Lagens tillämpningsområde. Det före-
slås att bestämmelserna om försvarsförvalt-
ningens elnät och kraftverk, vilka begränsar 
elmarknadslagens tillämpningsområde och 
som för närvarande finns i 9 § elmarknads-
förordningen, skall tas in i lagen. Enligt 2 
mom. skall bestämmelserna i 2 kap. om el-
nätstillstånd, i 3 kap. om allmänna förpliktel-
ser vid nätverksamhet och prissättningsprin-
ciperna samt i 36 och 36 a § om kraftverk 
inte tillämpas på försvarsförvaltningens elnät 
och kraftverk. Ändringen förutsätter att 9 § i 
elmarknadsförordningen upphävs. 

3 §. Definitioner. I paragrafen definieras de 
begrepp som används i lagen. 

Det föreslås att definitionen av anslutnings-
ledning i 3 punkten ändras så att den särskil-
da reglering som gäller byggande av anslut-
ningsledningar skall bli möjlig också i fråga 
om högspänningsnät. En anslutningsledning 
kan också ha en spänning om minst 110 kilo-
volt. Elledningar som överskrider riksgrän-
sen kan dock aldrig vara anslutningsledning-
ar. Samtidigt slopas begränsningen av an-
slutningsledningarnas längd. I fortsättningen 
är det viktigaste kännetecknet på anslutnings-
ledningar att de dragits bara för en enda 
abonnent. Om det finns flera abonnenter, är 
det fråga om byggande av ett elnät som avses 
i lagen och som inte omfattas av regleringen 
av anslutningsledningar. 

I 12 punkten fastställs att med ministerium 
avses handels- och industriministeriet. 

Elmarknadslagen ändras så att den motsva-
rar lagen om Energimarknadsverket genom 
att det i 13 punkten definieras att med el-

marknadsmyndighet avses Energimarknads-
verket. 
 
 
2 kap. Elnätstillstånd 

4 §. Elnätstillstånd. I 4 § föreskrivs om el-
nätstillstånd. Enligt 2 mom. är elnätsverk-
samhet som är av ringa betydelse inte till-
ståndspliktig. Vad som avses med elnäts-
verksamhet som är av ringa betydelse skall i 
enlighet med gällande reglering definieras 
närmare genom förordning. I 1 § i elmark-
nadsförordningen föreskrivs att tillstånd inte 
behövs för sådan elnätsverksamhet i vilken 
med ett elnät som en sammanslutning eller 
inrättning besitter endast sköts en fastighets 
eller en motsvarande fastighetsgrupps eldis-
tribution. Det har inte utfärdats några be-
stämmelser om andra begränsningar i fråga 
om tillståndsplikten. 

Principen om näringsfrihet enligt 18 § 1 
mom. i grundlagen förutsätter att tillstånds-
plikt för näringsverksamhet alltid skall före-
skrivas genom lag, som skall fylla de krav på 
noggrann avgränsning och exakthet som 
gäller begränsning av en grundläggande fri- 
eller rättighet. För att det skall kunna säker-
ställas att den befrielse från tillståndsplikten 
som har getts för intern elnätsverksamhet i en 
fastighet eller en del av en sådan uppfyller 
villkoren i den reglering som gäller frihet att 
utöva näring, föreslås att en bestämmelse om 
denna befrielse tas in i 4 § 2 mom. i elmark-
nadslagen. Planering av elnät befrias från 
tillståndsplikt. Planering av elnät bör dock 
även i fortsättningen betraktas som en del av 
sådan elnätsverksamhet som definieras i 3 § 
6 punkten i elmarknadslagen, eftersom plane-
ringen utgör en del av nätinnehavarens nät-
verksamhet enligt elmarknadslagen och de 
bestämmelser om åtskiljande av verksamhe-
terna som utfärdats med stöd av den. El-
marknadsmyndighetens rätt att i enskilda fall 
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befria en nätinnehavare från tillståndsplikt 
kvarstår oförändrad. 

5 §. Beviljande av elnätstillstånd och vill-
kor för tillståndet. I 2 § i den gällande el-
marknadsförordningen finns en förteckning 
över de tekniska, ekonomiska och organisa-
toriska villkor som den som ansöker om el-
nätstillstånd skall uppfylla för att få el-
nätstillstånd. Elmarknadslagens nuvarande 
reglering av villkoren för elnätstillstånd upp-
fyller inte de krav på reglering av tillstånd för 
näringsverksamhet som principen om när-
ingsfrihet enligt 18 § i grundlagen uppställer. 
Till följd av detta föreslås i 5 § 2 mom. be-
stämmelser om de förutsättningar som gäller 
för den som ansöker om elnätstillstånd. Till-
ståndsvillkoren preciseras, men de kvarstår 
till största delen oförändrade jämfört med de 
nuvarande bestämmelserna och beslutspraxi-
sen gällande dem. 

De förutsättningar för tillstånd som gäller 
driftsledare och elarbetsledare preciseras ge-
nom en hänvisning till elsäkerhetslagen 
(410/1996) och de bestämmelser som utfär-
dats med stöd av den. Bestämmelser om be-
hörighetsvillkoren för driftsledare och elar-
betsledare finns i 3 kap. i elsäkerhetslagen 
samt i handels- och industriministeriets be-
slut om arbeten inom elbranschen 
(516/1996), som utfärdats med stöd av elsä-
kerhetslagen. I 4 punkten föreslås en be-
stämmelse som förutsätts i elmarknadsdirek-
tivet och enligt vilken nätinnehavaren skall 
ha beslutanderätt i fråga om de medel som 
behövs för drift, underhåll och utveckling av 
elnät. Kravet har redan tillämpats inom be-
slutspraxis i fråga om nättillstånd. I 6 punk-
ten föreslås en bestämmelse om skyldigheten 
för den stamnätsinnehavare som påförts sy-
stemansvar enligt 2 § 3 mom. i elmarknads-
förordningen att ordna utförandet av de upp-
gifter som gäller det riksomfattande balans-
ansvaret så att de sköts av en separat verk-
samhetsenhet eller av ett dotterbolag som 
helt ägs av den systemansvariga. 

Den punkt i elmarknadsförordningen som 
gäller övriga förutsättningar slopas. Den ak-
tuella förutsättningen är onödigt öppen till 
sitt innehåll och har inte tillämpats i prakti-
ken. 

Enligt det föreslagna 3 mom. kan tillstån-
det förenas med sådana villkor som är nöd-

vändiga med tanke på förutsättningarna för 
att tillstånd skall beviljas. 

Enligt gällande reglering är det inte klart 
om och i vilken mån det är möjligt att ändra 
tillståndet eller de villkor som hör samman 
med tillståndet. Det kan trots allt bli nödvän-
digt att ändra tillståndet eller tillståndsvillko-
ren på grund av ändrade omständigheter. I 
förslaget ingår en förtydligande bestämmelse 
om ändring av tillståndet och tillståndsvillko-
ren, enligt vilken tillståndet eller tillstånds-
villkoren skall kunna ändras med tillstånds-
havarens samtycke eller också annars om 
ändringen förutsätts av skäl som är särskilt 
viktiga med tanke på lagens syfte. Möjlighe-
ten att ändra tillståndet eller de villkor som 
tillståndet förenats med begränsas i enlighet 
med detta. 

Förbudet att överföra tillståndet på en an-
nan sammanslutning eller inrättning överförs 
från nuvarande 3 mom. till 4 mom. Innehållet 
ändras inte. 

6 §. Distributionsnätsinnehavarens an-
svarsområde. Enligt gällande 6 § 2 mom. 
skall tillståndshavaren anmäla en ändring av 
ansvarsområdet till abonnenterna i området 
och till elmarknadsmyndigheten på det sätt 
som handels- och industriministeriet be-
stämmer. Handels- och industriministeriet 
har utfärdat ett beslut om anmälan om änd-
ring av ansvarsområde (827/1995). Beslutet 
gäller det förfarande som skall följas vid an-
mälan samt innehållet i den anmälan som 
skall göras till elmarknadsmyndigheten och 
de bilagor som skall bifogas till anmälning-
arna. Enligt 2 mom. överförs behörigheten att 
meddela normbeslut om anmälningsförfaran-
det på elmarknadsmyndigheten. Elmark-
nadsmyndigheten skall kunna föreskriva 
närmare om innehållet i de uppgifter som 
skall ges i anmälan samt om anmälningsför-
farandet. I egenskap av den specialmyndighet 
som svarar för övervakningen av elmarkna-
den och främjandet av dess funktionsduglig-
het samt beviljar tillstånd har Energimark-
nadsverket sådana förutsättningar för besluts-
fattandet som hör samman med den sakkun-
skap som gäller elmarknadens verksamhet 
och parterna på marknaden. Redan enligt den 
nuvarande regleringen är Energimarknads-
verket den instans som tar emot anmälningar. 

7 §. Återtagande av elnätstillstånd. I para-
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grafen anges de situationer då elmarknads-
myndigheten kan återta ett elnätstillstånd. 
Enligt gällande 7 § 2 punkten kan elnätstill-
ståndet återtas, om tillståndshavaren inte 
längre uppfyller förutsättningarna eller vill-
koren för beviljandet av tillstånd. Eftersom 
elmarknadsmyndigheten enligt 5 § har be-
myndigats att uppställa tillståndsvillkor i vis-
sa fall, är det skäl att möjliggöra återtagande 
av tillstånd endast i sådana situationer där 
tillståndshavaren inte längre uppfyller de 
förutsättningar för beviljande av tillstånd 
som anges i elmarknadslagen. Elmarknads-
myndigheten har också tillämpat gällande 
bestämmelser om återtagande av elnätstill-
stånd på detta sätt. 

8 §. Åtgärder med anledning av återkal-
lande av elnätstillstånd. Till paragrafen fogas 
en rubrik som beskriver innehållet. 
 
3 kap. Allmänna förpliktelser vid nät-

verksamhet och prissättnings-
principerna 

9 §. Utvecklings- och anslutningsskyldig-
het. Till paragrafen fogas en rubrik som be-
skriver innehållet. 

10 §. Överföringsskyldighet. Till paragra-
fen fogas en rubrik som beskriver innehållet. 

11 §. Anmälningsskyldighet i fråga om el-
överföring. Det föreslås att bestämmelsen om 
bemyndigande skall ändras i enlighet med 80 
§ 1 mom. i grundlagen så att innehållet i an-
mälningsskyldigheten skall anges genom 
förordning av handels- och industriministeri-
et i stället för genom föreskrifter av ministe-
riet. 

12 §. Offentliggörande av försäljningsvill-
kor och nyckeltal för nättjänster. Det föreslås 
att nya 2 och 3 mom. fogas till paragrafen. 
Till momenten överförs de bestämmelser 
som för närvarande finns i 13 §. 

Enligt 2 mom. bemyndigas elmarknads-
myndigheten att bestämma närmare om de 
uppgifter som nätinnehavaren skall ge vid 
anmälan av gällande försäljningsvillkor och 
försäljningspriser för nättjänsterna och grun-
derna för hur de fastställs samt om anmäl-
ningsförfarandet. Med stöd av gällande 13 § 
1 mom. ankommer denna behörighet på han-
dels- och industriministeriet, som har utfärdat 
ett beslut om anmälan till elmarknadsmyn-

digheten om försäljningsvillkoren för och -
priserna på nättjänster (1256/1995). Energi-
marknadsverkets ställning som specialmyn-
dighet har behandlats ovan i samband med 
motiveringen till 6 § 2 mom. Energimark-
nadsverket är redan enligt den nuvarande re-
gleringen den myndighet som tar emot de 
anmälningar som avses i momentet. I 2 kap. 
7 § 1 mom. i naturgasmarknadslagen finns en 
bestämmelse med samma innehåll om anmä-
lan till Energimarknadsverket, som är natur-
gasmarknadsmyndighet. 

Med stöd av 3 mom. skall elmarknads-
myndigheten kunna föreskriva närmare vilka 
nyckeltal om nättjänsternas prisnivå samt 
nätverksamhetens effektivitet som nätinne-
havaren skall offentliggöra. I de föreskrifter 
som elmarknadsmyndigheten meddelar kan 
också ingå bestämmelser om formler och an-
visningar för beräkning av nyckeltalen samt 
om det förfarande som skall följas vid offent-
liggörandet. Med stöd av gällande 13 § 2 
mom. hör denna behörighet till handels- och 
industriministeriet, som har utfärdat ett beslut 
om publicering och anmälan till elmark-
nadsmyndigheten av elnätsverksamhetens 
nyckeltal (1637/1995). Med de motiv som 
anförts ovan i samband med 6 § 2 mom. 
lämpar sig också dylikt beslutsfattande bäst 
för Energimarknadsverket, som redan nu är 
den instans som tar emot anmälningar. Be-
stämmelsen i 2 kap. 7 § 2 mom. i naturgas-
marknadslagen har samma innehåll. 

13 §. Uppgifter som distributionsnätsinne-
havare skall lämna i fakturor. I paragrafen 
föreslås en bestämmelse enligt vilken distri-
butionsnätsinnehavaren i samband med fak-
tureringen skall lämna sina kunder en speci-
fikation över hur priset för nättjänsten bildas. 
Bestämmelser om specificering av distribu-
tionsnätsinnehavarens fakturor finns för när-
varande i handels- och industriministeriets 
förordning om specificering av fakturor på 
elöverföring och elenergi (836/2000). Med 
anledning av de föreslagna bestämmelserna 
om juridisk åtskillnad av elnätsverksamheter 
är det motiverat att bestämmelser om specifi-
cering av fakturorna utfärdas separat för nät-
innehavare och elförsäljare. 

Energimarknadsverket bemyndigas att 
meddela bindande föreskrifter för distribu-
tionsnätsinnehavare om hur priset för nät-
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tjänsterna skall specificeras i elräkningarna. I 
6 kap. finns motsvarande bestämmelser för 
elförsäljare. Med de motiv som nämns ovan i 
samband med 6 § 2 mom. lämpar sig också 
beslutsfattande av denna typ bäst för Ener-
gimarknadsverket. 

14 §. Allmänna bestämmelser om försälj-
ningsvillkoren för och prissättningen av nät-
tjänster. Till paragrafen fogas en rubrik som 
beskriver innehållet. 

14 a §. Överföringsavgifter för import och 
export av el. Till paragrafen fogas en rubrik 
som beskriver innehållet. 

15 §. Punktprissättning. Det föreslås att be-
stämmelsen om prissättning oberoende av 
avstånd i 3 mom. preciseras så att kravet bara 
skall gälla priset på överföringstjänster, inte 
de nättjänstavgifter som tas ut för anslutning-
en. Till denna del motsvarar den föreslagna 
preciseringen nuvarande praxis för tillämp-
ning av bestämmelsen. Med överföringstjänst 
avses i detta sammanhang överföring av el 
samt andra nättjänster som förutsätts vid 
överföring eller som hänför sig till genomfö-
randet, t.ex. mätningstjänst och balansavräk-
ning. Anslutningstjänster som hör till nät-
tjänsterna är däremot inte sådana överfö-
ringstjänster som avses i bestämmelsen. 

I momentet föreslås ytterligare en ny be-
stämmelse enligt vilken en distributionsnäts-
innehavare inom de delar av sitt ansvarsom-
råde som är geografiskt åtskilda i fråga om 
respektive område skall tillämpa egna, på 
områdets kostnader baserade priser på över-
föringstjänsterna. Det skall också vara möj-
ligt att tillämpa olika prissättningsstrukturer 
inom olika områden, förutsatt att nätinneha-
varens prissättningsgrunder uppfyller kraven 
enligt bestämmelserna om prissättning av 
överföringstjänster. Detta innebär ett undan-
tag från huvudregeln för prissättning av över-
föringstjänster i distributionsnäten. Huvudre-
geln är att i distributionsnäten får priset på 
överföringstjänster inte vara beroende av var 
kunden geografiskt är belägen inom nätinne-
havarens ansvarsområde. Inom respektive 
område skall dock tillämpas prissättning obe-
roende av avstånd i enlighet med huvudre-
geln. Den föreslagna bestämmelsen syftar till 
att dämpa de stora förändringarna i enskilda 
kunders eller olika kundgruppers avgifter för 
överföringstjänster till följd av betydande 

prissättningsändringar i samband med före-
tagsarrangemang. Det finns inte något behov 
av lokalt differentierad prissättning i sådana 
fall där det inte finns några betydande kost-
nadsskillnader mellan områdena. Energi-
marknadsverket skall därför genom beslut i 
enskilda fall kunna bevilja undantag från den 
lokala prissättningen. 

I syfte att underlätta övervakningen av att 
den lokala prissättningen är korrekt skall ge-
nom förordning av statsrådet enligt det be-
myndigande som föreslås i 28 § 2 mom. fö-
reskrivas att distributionsnätsinnehavarna i 
bokföringen skall särredovisa lokalt separata 
delar av nätaffärsverksamheten. Med stöd av 
34 § 3 mom. skall en nätinnehavare beviljas 
rätt att avvika från särredovisningsskyldighe-
ten, om nätinnehavaren har beviljats undan-
tag från den lokala prissättningen. 

I ikraftträdandebestämmelsen föreslås en 
bestämmelse enligt vilken lokal prissättning 
skall tillämpas bara inom de delar av distri-
butionsnätsinnehavarens ansvarsområde som 
är geografiskt åtskilda och som bildats efter 
lagens ikraftträdande. Avgränsningen av till-
lämpningsområdet syftar till att undvika att 
bestämmelsen orsakar stora förändringar i 
priserna för kunderna i sådana fall då pris-
sättningsändringar till följd av företagsarran-
gemang har gjorts före lagens ikraftträdande. 

Det föreslås att 4 mom. skall ändras så att 
det genom förordning av handels- och indu-
striministeriet vid behov skall kunna utfärdas 
närmare bestämmelser om tillämpningen av 
principerna för punktprissättning. I enlighet 
med 80 § 1 mom. i grundlagen är det lämp-
ligt att utfärdandet av närmare bestämmelser 
om tillämpningen av principerna för punkt-
prissättning faller inom ministeriets behörig-
het, eftersom de frågor som gäller tillämp-
ning av principerna för punktprissättning är 
av sådan karaktär att deras tekniska natur och 
betydelse i sak inte förutsätter att statsrådet 
bemyndigas att utfärda förordning. Bestäm-
melsen i 2 kap. 9 § 4 mom. i naturgasmark-
nadslagen har samma innehåll. 

15 a §. Bestämmelser om prestationer i 
samband med byte av elförsäljare. Till para-
grafen fogas en rubrik som beskriver innehål-
let. 

15 b §. Anskaffning av förlustenergi. I pa-
ragrafen föreslås bli bestämt om den skyldig-
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het som i elmarknadsdirektivet uppställs för 
nätinnehavare och enligt vilken nätinneha-
varna skall konkurrensutsätta anskaffningen 
av energi som skall användas för att täcka 
överföringsförlusterna i elnätet. Motsvarande 
skyldighet gäller även anskaffning av långva-
rig reservkraft för användningen av nätinne-
havarens elnät. Kravet på anskaffningsförfa-
randet enligt bestämmelsen uppfylls t.ex. ge-
nom ett tillräckligt heltäckande tillväga-
gångssätt vid anbudsförfarande, ordnande av 
anbudsförfarande eller förvärv på elbörsen. 
 
4 kap. Systemförpliktelser och avräk-

ning av elhandeln 

16 §. Systemansvar. Enligt 124 § i grund-
lagen kan offentliga förvaltningsuppgifter an-
förtros andra än myndigheter om det behövs 
för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna 
och det inte äventyrar de grundläggande fri- 
och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra 
krav på god förvaltning. Riksdagens grund-
lagsutskott ansåg i sitt utlåtande om förslaget 
till naturgasmarknadslag (GrUU 4/2000 rd) 
att det faktum att en nätinnehavare påförs sy-
stemansvar betyder att förvaltningsuppgifter 
som föreslagits bli lagfästa delegeras till nå-
gon annan än en myndighet. Utskottet ansåg 
dessutom att Energimarknadsverket bör fast-
ställa de villkor som den nätinnehavare som 
är systemansvarig har ställt för att de andra 
nätinnehavarnas rättssäkerhet skall kunna 
förstärkas. I 16 § 2 mom. i elmarknadslagen 
förutsätts för närvarande inte att de villkor 
som den systemansvariga ställer för använd-
ningen av överföringssystemet skall faststäl-
las och nätinnehavarna har inga möjligheter 
att överklaga de villkor som gäller dem. Be-
stämmelserna i 124 § i grundlagen förutsätter 
att en bestämmelse om fastställande av vill-
koren tas in i elmarknadslagen. 

Fastställandeförfarandet gäller allmänna 
villkor för verksamhet som omfattas av sy-
stemansvaret för stamnätsinnehavare med sy-
stemansvar. Villkoren ställs av den system-
ansvariga och gäller användningen av elöver-
föringssystemet samt de anslutna kraftverken 
och belastningarna. Bestämmelsen berättigar 
däremot inte Energimarknadsverket att i en-
skilda fall på förhand ingripa i den systeman-
svarigas verksamhet. Det föreslås att villko-

ren enligt bestämmelsen skall kunna tilläm-
pas i enskilda fall efter det att Energimark-
nadsverket har godkänt villkoren. De villkor 
som Energimarknadsverket har fastställt skall 
kunna tillämpas även om de överklagas, om 
inte besvärsmyndigheten bestämmer något 
annat. 

Det föreslås att 4 mom. skall ändras i en-
lighet med 80 § 1 mom. i grundlagen så att 
närmare bestämmelser om hur systemansva-
ret skall realiseras och om innehållet i det 
skall kunna utfärdas genom förordning av 
handels- och industriministeriet. De frågor 
som anknyter till sättet att genomföra sy-
stemansvaret och innehållet är av sådan art 
att deras tekniska natur och betydelse i sak 
inte förutsätter att statsrådet bemyndigas att 
utfärda förordning. Bestämmelsen i 3 kap. 1 
§ 4 mom. i naturgasmarknadslagen har sam-
ma innehåll. 

16 a §. Riksomfattande balansansvar. Till 
paragrafen fogas en rubrik som beskriver in-
nehållet. 

16 b §. Balansansvar. Det föreslås att 2 
mom. skall ändras i enlighet med 80 § 1 
mom. i grundlagen så att det preciseras att 
närmare bestämmelser om innehållet i ba-
lansansvaret skall kunna utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. Enligt gällande 16 b § 
skall bestämmelser om balansansvaret utfär-
das genom förordning. Närmare bestämmel-
ser om innehållet i balansansvaret finns i 2 a 
kap. i elmarknadsförordningen, vilket fogats 
till förordningen genom förordning 
438/1998. 

16 c §. Balansavräkning. Det föreslås att 1 
mom. skall ändras i enlighet med 80 § 1 
mom. i grundlagen så att det preciseras att 
närmare bestämmelser om avräkningen av 
elhandeln, dvs. balansavräkningen, skall 
kunna utfärdas genom förordning av statsrå-
det. Enligt gällande 16 c § utfärdas närmare 
bestämmelser om balansavräkning genom 
förordning. Enligt bemyndigandet i 2 mom. 
har dessutom en del av bestämmelserna om 
balansavräkning utfärdats genom beslut av 
ministeriet. Närmare bestämmelser om ba-
lansavräkning finns i 2 a kap. i elmarknads-
förordningen. Handels- och industriministe-
riets beslut 491/1998 gäller typbelastnings-
kurvor vid utredningen av handeln med el. 

Det föreslås att den första meningen i 2 
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mom. skall ändras i enlighet med 80 § 1 
mom. i grundlagen så att det preciseras att en 
balansavräkning, om vilken föreskrivs när-
mare genom förordning av statsrådet, skall 
grunda sig på elmätning eller en kombination 
av mätning och typbelastningskurva samt på 
anmälningar som gäller leveranserna. Mo-
mentet ändras ytterligare så att det föreskrivs 
att närmare bestämmelser om innehållet i ba-
lansavräkningen och de metoder som skall 
användas i den utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Genom ändringen av bemyndi-
gandet att utfärda förordning klarläggs den 
delvis oklara fördelningen av behörighet 
mellan statsrådet och ministeriet. 

16 d §. Anmälningsskyldighet i fråga om 
balansansvar och balansavräkning. Det före-
slås att paragrafen skall ändras så att parterna 
på elmarknaden, så som föreskrivs genom 
förordning av statsrådet, skall meddela mät-
ningsuppgifter som gäller produktion, an-
vändning och leverans av el samt andra upp-
gifter vilka krävs för att balansansvaret skall 
kunna realiseras och balansavräkningen upp-
göras. Närmare bestämmelser om anmäl-
ningsförfarandet skall kunna meddelas ge-
nom förordning av handels- och industrimi-
nisteriet. Handels- och industriministeriet har 
utfärdat ett beslut om det förfaringssätt som 
skall iakttas vid informationsutbytet i anslut-
ning till utredningen av handeln med el 
(602/1998) och ett beslut om formerna för 
meddelanden i anslutning till utredningen av 
handeln med el (825/1999). Utfärdandet av 
bestämmelser om innehållet i anmälnings-
skyldigheten gäller frågor som omfattas av 
näringsfriheten samt individens grundlags-
skyddade rättigheter och skyldigheter. Det är 
således motiverat att statsrådet bemyndigas 
att utfärda förordning. Närmare bestämmel-
ser om det förfarande som skall iakttas vid 
informationsutbytet skall kunna utfärdas ge-
nom förordning av handels- och industrimi-
nisteriet. Det förfarande som skall iakttas vid 
informationsutbytet anknyter till utövandet 
av den verkställande makt som ministeriet 
har. 

16 e §. Sekretess i fråga om systemförplik-
telser. Det föreslås att elmarknadslagen 
kompletteras med en bestämmelse om sekre-
tess gällande affärs- och yrkeshemligheter 
som systemansvariga, nätinnehavare som 

svarar för balansavräkningen och balansan-
svariga har fått kännedom om när de utfört 
uppgifter enligt 4 kap. I fråga om sekretess 
hänvisas till 22 och 23 § samt 24 § 1 mom. 
20 punkten i lagen om offentlighet i myndig-
heternas verksamhet. Bestämmelsen lämpar 
sig även i sådana situationer där det inte är 
fråga om en handling på vilken lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet skall 
tillämpas enligt lagens 4 §. Enligt 4 § har la-
gens tillämpningsområde begränsats till att 
gälla myndigheter. Den föreslagna precise-
ringen i elmarknadslagen är nödvändig, ef-
tersom nätinnehavare och balansansvariga 
som svarar för balansavräkningen inte har 
ställning som myndighet när de utför uppgif-
ter enligt 4 kap. I 22 § i lagen om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet finns bestäm-
melser om handlingssekretess. Enligt 1 mom. 
skall en myndighetshandling sekretessbeläg-
gas, om det föreskrivs eller en myndighet 
med stöd av lag har föreskrivit att den skall 
vara sekretessbelagd eller om handlingen in-
nehåller uppgifter för vilka tystnadsplikt fö-
reskrivs genom lag. Enligt 2 mom. får inte en 
sekretessbelagd handling eller en kopia eller 
utskrift av en sådan handling företes för eller 
lämnas ut till utomstående eller med hjälp av 
en teknisk anslutning eller på något annat sätt 
företes för eller lämnas ut till utomstående. 
Bestämmelser om tystnadsplikt och förbud 
mot utnyttjande finns i 23 § i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet. I 1 
mom. förbjuds röjande av en handlings sek-
retessbelagda innehåll. Tystnadsplikten fort-
sätter att gälla även efter det att verksamhe-
ten hos myndigheten har upphört eller det 
uppdrag som utförts för myndighetens räk-
ning har avslutats. Enligt 2 mom. gäller tyst-
nadsplikten även en praktikant eller någon 
annan som verkar hos en myndighet. Enligt 3 
mom. får de sekretessbelagda uppgifterna 
inte användas för att skaffa sig själv eller nå-
gon annan fördel eller för att skada någon 
annan. I 24 § 1 mom. 20 punkten sägs att 
handlingar som innehåller uppgifter om en 
privat affärs- eller yrkeshemlighet är sekre-
tessbelagda myndighetshandlingar. Sekre-
tessbelagda är också handlingar som innehål-
ler uppgifter om någon annan motsvarande 
omständighet som har samband med privat 
näringsverksamhet, om utlämnandet av upp-
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gifter ur en sådan handling skulle medföra 
ekonomisk skada för näringsidkaren, och det 
inte är fråga om uppgifter som är betydelse-
fulla för skyddande av konsumenters hälsa 
eller en hälsosam miljö eller för bevakande 
av rättigheterna för dem som orsakas skada 
av verksamheten eller uppgifter om närings-
idkarens skyldigheter och fullgörande av 
dessa. Bestämmelsen förstärks genom en 
straffbestämmelse i 47 § i elmarknadslagen. 
Bestämmelserna skall tillämpas bara på de 
sekretessförpliktelser som grundar sig på ut-
förandet av de uppgifter som avses i 4 kap. i 
elmarknadslagen eller i bestämmelser som 
utfärdats med stöd av det. Om de personer 
som sköter dessa uppgifter i företag inom el-
branschen också omfattas av sekretess jämte 
hot om straff enligt annan lagstiftning, skall i 
dessa situationer de övriga aktuella bestäm-
melserna tillämpas. 
 
5 kap. Byggande av elnät 

17 §. Byggande av distributionsnät. Det fö-
reslås att byggandet av anslutningsledningar 
skall underlättas genom en ändring av be-
stämmelsen i 2 mom. 1 punkten så att det i 
fortsättningen, utan hinder av distributions-
nätsinnehavarens ensamrätt att bygga nät, 
skall vara tillåtet att bygga anslutningsled-
ningar även till ett distributionsnät utanför 
ansvarsområdet eller till ett annat i elmark-
nadslagen avsett elnät på området. Rätten att 
bygga anslutningsledningar utsträcks till att 
också gälla anslutningsledningar till kraft-
verk. Det föreslås inga ändringar i de övriga 
punkterna i momentet. 

Det viktigaste kännetecknet på anslutnings-
ledningar är att de dragits bara för en enda 
abonnent. Om det finns flera abonnenter, är 
det fråga om byggande av ett elnät som avses 
i lagen och som inte omfattas av regleringen 
av anslutningsledningar. På motsvarande sätt 
gäller att övriga abonnenter inte skall få byg-
ga en egen anslutningsledning till en anslut-
ningsledning som avses i denna lag, eftersom 
opereringen i anslutningsledningen då blir 
nätverksamhet som förutsätter tillstånd. 

18 §. Byggande av högspänningsledningar. 
I paragrafen föreslås ett nytt 4 mom. med en 
specialbestämmelse om tillstånd att bygga 
anslutningsledningar. Enligt den nya be-

stämmelsen skall tillstånd beviljas för en an-
slutningsledning genom vilken ett eldrifts-
ställe, en elproduktionsinrättning eller en 
transformator- och kopplingsstation för dis-
tributionsnätsinnehavaren på ansvarsområdet 
ansluts till närmaste högspänningsnät. Detta 
gäller även om anslutningsledningen inte be-
hövs för att trygga elöverföringen så som av-
ses i 3 mom. För att få tillstånd behöver sö-
kanden inte särskilt påvisa att ledningen be-
hövs på grund av otillräcklig elöverförings-
kapacitet eller bristfällig elkvalitet. Bestäm-
melsen befriar dock inte från miljörelaterade 
bedömningar i anslutning till tillståndspröv-
ningen. Abonnenten skall dessutom uppfylla 
de tekniska krav som nätinnehavaren ställt på 
abonnenterna. Eftersom en transformator- 
och kopplingsstation i ett distributionsnät ut-
gör en del av ett distributionsnät som nättill-
ståndshavaren har ensamrätt att bygga inom 
sitt ansvarsområde, bör specialbestämmelsen 
om byggande av en anslutningsledning till en 
transformators- och kopplingsstation för ett 
distributionsnät gälla uteslutande distribu-
tionsnätsinnehavaren på ansvarsområdet. 

19 §. Ansökan om tillstånd att bygga och 
miljökonsekvensbedömning. Det föreslås att 
1 mom. skall ändras så att en ansökan om 
tillstånd att bygga ett elnät skall innehålla de 
uppgifter och utredningar som föreskrivs ge-
nom förordning av statsrådet. Ministeriets 
behörighet att bestämma om uppgifterna i 
tillståndsansökan avskaffas. Det förfarande 
som skall tillämpas i tillståndsansökan skall 
fylla de krav på frihet att utöva näring som 
grundlagen garanterar och de krav som till-
ståndsplikten ställer. Dessa krav har behand-
lats ovan. I 5 § i elmarknadsförordningen fö-
reskrivs om de uppgifter som en elnätsinne-
havare skall lägga fram i ansökan om till-
stånd. 

20 §. Bestämmelser om kommunens ställ-
ning. Till paragrafen fogas en rubrik som be-
skriver innehållet. 
 
6 kap. Elförsäljning 

21 §. Leveransskyldighet. Enligt det före-
slagna 1 mom. skall en minutförsäljare av el 
som har betydande marknadsinflytande inom 
minutförsäljningen av el på en distributions-
nätsinnehavares ansvarsområde leverera el 
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inom ansvarsområdet till ett skäligt pris för 
de kundgrupper som anges i momentet. 
Skyldigheten benämns leveransskyldighet. 
Leveransskyldigheten har begränsats till de 
kundgrupper som fastställs i bestämmelsen, 
dvs. konsumenter som avses i 1 kap. 4 § i 
konsumentskyddslagen samt övriga elanvän-
dare vilkas driftsställe är utrustat med huvud-
säkringar på högst 3 x 63 ampere eller till 
vilkas eldriftsställe högst 100 000 kilowat-
timmar el köps per år. Leveransskyldigheten 
gäller alla elanvändare som omfattas av skyl-
digheten, oavsett om elanvändarna har möj-
lighet att skaffa el från någon annan än den 
leveransskyldiga elförsäljaren. 

En minutförsäljare av el anses ha betydan-
de marknadsinflytande på den aktuella distri-
butionsnätsinnehavarens ansvarsområde, om 
det utifrån en marknadsanalys konstateras att 
minutförsäljaren har ett sådant ekonomiskt 
inflytande på området i fråga att minutförsäl-
jaren i betydande grad kan utöva verksamhet 
oberoende av konkurrenter, konsumenter och 
andra elanvändare som omfattas av leverans-
skyldigheten. Betydande marknadsinflytande 
enligt den föreslagna bestämmelsen avviker 
från dominerande marknadsställning enligt 7 
§ i lagen om konkurrensbegränsningar 
(480/1992) på den punkten att när det gäller 
verksamheten på området i fråga behöver 
inte ställningen för ett företag med betydande 
marknadsinflytande vara lika oavhängig av 
konkurrenterna eller kunderna som för ett fö-
retag med dominerande marknadsställning. 

Enligt 2 mom. gäller leveransskyldigheten 
en sådan minutförsäljare av el som med 
mängden levererad el som måttstock har den 
största marknadsandelen på ansvarsområdet i 
fråga om de elanvändare som omfattas av le-
veransskyldigheten, om det inte går att påvi-
sa att det på ansvarsområdet finns någon 
minutförsäljare med betydande marknadsin-
flytande. Bestämmelsen är nödvändig för 
fullgörandet av den skyldighet i fråga om 
samhällsomfattande tjänster som föreskrivs i 
elmarknadsdirektivet i händelse av att det 
inte kan påvisas att det finns en minutförsäl-
jare med betydande marknadsinflytande 
inom ett ansvarsområde. 

Enligt 3 mom. skall en minutförsäljare med 
betydande marknadsinflytande ha offentliga 
elförsäljningsvillkor och elförsäljningspriser 

för de kunder som omfattas av leveransskyl-
digheten. I dem får inte ingå oskäliga villkor 
eller villkor som begränsar konkurrensen 
inom elhandeln. En leveransskyldig minut-
försäljare skall få tillhandahålla sina kunder 
el även på villkor som avviker från de offent-
liga villkoren, eftersom också de kunder som 
omfattas av leveransskyldigheten är berätti-
gade att utsätta sina elköp för konkurrens. 
Den leveransskyldiga elförsäljaren bör ha 
möjlighet att i sin tur svara på konkurrensen 
från andra elförsäljare. Till denna del mot-
svarar bestämmelsen gällande 22 § 1 mom. i 
elmarknadslagen och praxisen för tillämp-
ning av momentet. 

Enligt 4 mom. kan elmarknadsmyndighe-
ten bestämma att en minutförsäljare som av-
ses i 1 eller 2 mom. skall leverera el till de 
kunder som omfattas av leveransskyldigheten 
på de villkor som anges i 3 mom. Till denna 
del motsvarar bestämmelsen gällande 21 § 2 
mom. 

En begränsning av leveransskyldigheten i 
fråga om andra än kunder som är konsumen-
ter syftar inte till att ingripa i gällande elav-
tal. Den ändrade bestämmelsen berättigar så-
ledes inte en minutförsäljare att med anled-
ning av lagändringen säga upp ett elförsälj-
ningsavtal som ingåtts på de villkor som 
gäller för leveransskyldigheten. På motsva-
rande sätt gäller att den ändrade bestämmel-
sen inte förutsätter att elanvändaren skaffar 
en ny elmätare, om elanvändaren fortsätter 
att köpa el enligt det gamla avtalet. Det blir 
nödvändigt att skaffa ny mätutrustning först 
när elanvändaren konkurrensutsätter sitt elin-
köp och övergår till att köpa el på konkur-
rensutsatta villkor. 

22 §. Anmälan till elmarknadsmyndigheten 
om minutförsäljares försäljningsvillkor. I pa-
ragrafen bemyndigas Energimarknadsverket, 
som är elmarknadsmyndighet, att meddela 
föreskrifter som är bindande för de minutför-
säljare som avses i 21 §, och genom vilka 
minutförsäljarna förpliktas att tillställa myn-
digheten sina i paragrafen avsedda minutför-
säljningsvillkor och minutförsäljningspriser 
samt grunderna för hur fastställs. Utgående 
från de prisuppgifter som Energimarknads-
verket samlat in följer den priserna på minut-
försäljningen. Det föreslås att man övergår 
till ett förfarande med förhandsanmälan för 
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att elanvändarna skall få så tidsenliga uppgif-
ter som möjligt om gällande priser och vill-
kor. 

I 2 mom. föreslås en bestämmelse enligt 
vilken en minutförsäljare av el skall underrät-
ta elmarknadsmyndigheten eller den sam-
manslutning som elmarknadsmyndigheten 
utsett också om andra än i 21 § avsedda el-
minutförsäljningsvillkor och elminutförsälj-
ningspriser som gäller när minutförsäljaren 
allmänt tillhandahåller el till 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. Dessa 
erbjudanden avviker från erbjudandena enligt 
21 § på så vis att minutförsäljaren tillämpar 
dem allmänt även utanför det distributionsnät 
som avses i 21 §. Syftet med den föreslagna 
bestämmelsen är att skapa förutsättningar för 
kontroll av priserna på elminutförsäljningen. 
Med hjälp av prisuppföljningen får elanvän-
darna centraliserat information om minutför-
säljarnas allmänna elförsäljningserbjudan-
den. För minutförsäljare av el är prisuppfölj-
ningen ett effektivt verktyg för att nå de el-
användare som begär anbud. Med stöd av 
den föreslagna bestämmelsen kan minutför-
säljarna förpliktas att för prisuppföljningen 
anmäla bestämda former av elprodukter som 
minutförsäljarna allmänt bjuder ut till på för-
hand fastställda grupper av elanvändare. Det-
ta gör det möjligt att upprätta ett allmänt an-
budsregister som ger elanvändarna centrali-
serad information om bestämda former av el-
produkter som tillhandahålls. Registeranmä-
lan förpliktar inte minutförsäljarna att lämna 
anbud som gäller bestämda former av elpro-
dukter, om de inte vill göra det. En minutför-
säljare kan också uppställa kvantitativa grän-
ser för det elparti som bjuds ut och som 
minutförsäljaren har anmält för prisuppfölj-
ningen. På motsvarande sätt kan en minutför-
säljare på elprodukter som avses i detta mo-
ment också tillämpa andra än de villkor som 
anmälts till elmarknadsmyndigheten. 

För närvarande gäller handels- och indu-
striministeriets beslut 1424/1995 om publice-
ring och anmälan till elmarknadsmyndighe-
ten av elminutförsäljarens försäljningsvillkor 
och försäljningspriser. Beslutet ersätts av en 
föreskrift av Energimarknadsverket. Med de 

motiv som anförts ovan i samband med 6 § 2 
mom. lämpar sig också beslutsfattande av 
denna typ bäst för Energimarknadsverket, 
som redan med stöd av den nuvarande regler-
ingen är den myndighet som tar emot anmäl-
ningar. Bestämmelsen i 4 kap. 2 § 2 mom. i 
naturgasmarknadslagen har samma innehåll. 

23 §. Uppgifter som elförsäljare skall läm-
na i fakturorna samt offentliggörande av el-
försäljares nyckeltal. Det föreslås att 1 och 2 
mom. skall ändras så att Energimarknadsver-
ket i stället för handels- och industriministe-
riet bemyndigas att meddela bindande före-
skrifter för elförsäljarna om de uppgifter som 
skall presenteras vid en specifikation av pri-
set på elenergi i elfakturorna och föreskrifter 
om elminutförsäljarnas skyldighet att offent-
liggöra uppgifter som gäller den genomsnitt-
liga prisnivån. I 3 kap. föreslås motsvarande 
bestämmelser för nätinnehavare. Handels- 
och industriministeriet har utfärdat en för-
ordning om specificering av fakturor på el-
överföring och elenergi (836/2000) och ett 
beslut om publicering och anmälan till el-
marknadsmyndigheten av elminutförsäljarens 
försäljningsvillkor och -priser. Med de motiv 
som anförts ovan i samband med 6 § 2 mom. 
lämpar sig också beslutsfattande av denna 
typ bäst för Energimarknadsverket. Bestäm-
melsen i 4 kap. 3 § i naturgasmarknadslagen 
har motsvarande innehåll. 

24 §. Försäljning av el via ett internt nät i 
fastigheten. Till paragrafen fogas en rubrik 
som beskriver innehållet. 
 
6 a kap. Bestämmelser om elmarknads-

avtal 

25 c §. Upplysningar som skall lämnas in-
nan avtal ingås. Det föreslås att paragrafen i 
enlighet med elmarknadsdirektivet komplet-
teras med bestämmelser om de uppgifter som 
distributionsnätsinnehavare eller minutförsäl-
jare av el åtminstone skall lämna sina kunder 
innan ett avtal ingås. Det föreslås att uppgif-
terna nämns i 2 mom. och att uppgifterna i 
enlighet med det som överenskommits också 
antecknas i avtalet eller, om avtalet är munt-
ligt, i den bekräftelse som sänds till kunden. 

26 §. Ändring av avtalsvillkoren. Det före-
slås att 3 mom. preciseras så att bestämmel-
sen gäller priset på överföringstjänster men 
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inte nättjänstavgifter som tas ut för anslut-
ningen. Avtal om anslutning gäller enskilda 
transaktioner mellan nätinnehavaren och 
kunden, och det finns inte något behov av att 
ändra ett sådant avtal i efterhand. Till denna 
del motsvarar den föreslagna preciseringen 
nuvarande praxis för tillämpning av bestäm-
melsen. 

I momentet föreslås vidare en ny bestäm-
melse enligt vilken sådana prisändringar för 
en distributionsnätsinnehavare som i sam-
band med företagsarrangemang orsakar stora 
förändringar i enskilda kunders avgifter skall 
genomföras inom en övergångsperiod som 
Energimarknadsverket godkänt. Beslut om 
godkännande kan meddelas antingen i sam-
band med ett beslut om fastställande enligt 
38 a § eller som ett separat beslut. I beslutet 
bör övergångsperiodens längd ställas i rela-
tion till storleken på förändringen i kunder-
nas avgifter. Övergångsperioden bör dock 
inte annat än i mycket exceptionella fall vara 
längre än fem år. 

27 a §. Standardersättning vid dröjsmål 
med kopplandet av en anslutning. I 1 mom. 
bestäms om en standardersättning vid dröjs-
mål med kopplandet av en anslutning. Som 
maximibelopp för standardersättningen har 
föreskrivits 30 procent av anslutningsavgif-
ten, dock högst 10 000 mark. I 4 kap. 6 § i 
naturgasmarknadslagen föreskrivs att i fråga 
om konsumentskyddet vid marknadsföring 
av naturgas gäller bl.a. vad som i 27 a § i el-
marknadslagen bestäms om standardersätt-
ning. EG:s förordningar om omräkningskur-
serna mellan euron och valutorna för de med-
lemsstater som inför euron (EG) nr 2866/98, 
om införande av euron (EG) nr 974/98 samt 
om vissa bestämmelser som har samband 
med införandet av euron (EG) 1103/97 är 
lagstiftning som direkt förpliktar medlems-
staterna, vilket gör att efter det att över-
gångsperioden gått ut vid ingången av 2002 
skall de hänvisningar till finska mark som fö-
rekommer i författningar utan ändring av för-
fattningarna betraktas som hänvisningar till 
euroenheten med tillämpning av de före-
skrivna avrundningsreglerna i enlighet med 
den fasta omräkningskursen mellan euron 
och marken. Maximibeloppet för standarder-
sättning enligt elmarknadslagen, 10 000 mk, 
är enligt den officiella omräkningskursen 

1 681,88 euro. Standardersättningens konsu-
mentskyddsrättsliga natur talar dock för att 
ersättningen bör uppgå till ett jämnt belopp. 
Också den nuvarande standardersättningen är 
ett uppskattat belopp och grundar sig inte på 
detaljerade kalkyler över de totala avgifterna 
för anslutningarna. I de anslutningsvillkor 
som Elenergiförbundet rf rekommenderar 
konstateras att standardersättningens maxi-
mibelopp är 30 procent av anslutningsavgif-
ten, dock högst 1 700 euro. Därmed är det 
motiverat att höja maximibeloppet till 1 700 
euro. Ändringen av momentet medför inte 
något behov av att ändra naturgasmarknads-
lagen. I paragrafen preciseras att statsrådet är 
den instans som utfärdar förordning när stan-
dardersättningens belopp justeras. Standard-
ersättningen kan justeras så att den motsvarar 
förändringen i penningvärdet. I praktiken blir 
det mycket sällan aktuellt att justera beloppet 
av standardersättningen. 
 
7 kap. Åtskiljande av verksamheterna 

28 §. Skyldighet att särredovisa elaffärs-
verksamheter. I 1 mom. preciseras att skyl-
digheten att särredovisa verksamheterna gäll-
er företag som är verksamma på elmarkna-
den. De skall särredovisa elnätsverksamhet 
och övriga elaffärsverksamheter samt elaf-
färsverksamheter och företagets övriga af-
färsverksamhet. Särredovisningsskyldigheten 
i fråga om elnätsverksamhet baserar sig på 
det gällande elmarknadsdirektivet. Elaffärs-
verksamheter som omfattas av konkurrens, 
dvs. elproduktion och elförsäljning, skall sär-
redovisas som en helhet åskild från nätverk-
samheten och företagets övriga affärsverk-
samhet. Enligt gällande 28 § skall också el-
produktions- och elförsäljningsverksamhet 
särredovisas. Eftersom dessa båda former av 
affärsverksamhet omfattas av konkurrens och 
eftersom de inte regleras så som nätverksam-
heten, är det inte längre nödvändigt att förut-
sätta att de särredovisas. 

Enligt 2 § 2 mom. i elmarknadslagen skall 
bestämmelserna om nätinnehavare tillämpas 
på en sammanslutning eller inrättning som 
utövar tillståndspliktig elnätsverksamhet och 
som i sin besittning har ett elnät, om inte el-
marknadsmyndigheten har fattat ett beslut 
om att befria nätinnehavaren från tillstånds-
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plikten. Enligt den föreslagna ändringen i 4 § 
behövs det inte tillstånd för sådan elnätsverk-
samhet i vilken med ett elnät som en sam-
manslutning eller inrättning besitter endast 
sköts en fastighets eller en motsvarande fas-
tighetsgrupps interna eldistribution. Skyldig-
heten att särredovisa elaffärsverksamheterna 
gäller således inte sådan elnätsverksamhet 
som utövas i en fastighet. Om ett företag som 
är verksamt på elmarknaden bedriver annan 
verksamhet än sådan som anknyter till el-
marknaden, skall elaffärsverksamheten också 
åtskiljas från företagets övriga affärsverk-
samhet. I elmarknadslagen tas det inte ställ-
ning till hur den övriga verksamheten skall 
organiseras i fråga om redovisningen. 

Det föreslås att bestämmelsen om bemyn-
digande i 2 mom. skall ändras så att det pre-
ciseras att med förordning avses en förord-
ning av statsrådet. Samtidigt föreslås att möj-
ligheten att genom förordning föreskriva att 
olika delfunktioner inom elförsäljningen 
skall särredovisas avskaffas. Enligt förslaget 
skall en eventuell särredovisning av delfunk-
tionerna inskränkas till delfunktioner inom 
nätverksamheten. Avsikten är att genom för-
ordning föreskriva att distributionsnätsinne-
havarens geografiskt åtskilda områden skall 
särredovisas. Detta gör att prissättningen 
inom respektive område blir öppen för insyn 
och kan övervakas. På grund av kraven enligt 
elmarknadsdirektivet föreskrivs också att 
stamnätsverksamhet och distributionsnäts-
verksamhet skall särredovisas, om stamnäts-
innehavaren utvidgar sin verksamhet till dis-
tributionsnätsverksamhet. 

I bestämmelsen om bemyndigande i 3 
mom. preciseras att genom förordning av 
handels- och industriministeriet kan närmare 
bestämmelser utfärdas om när affärsverk-
samheten kan anses vara av ringa betydelse, 
vilket innebär att verksamheten inte omfattas 
av särredovisningsskyldigheten. Affärsverk-
samhet som skall anses vara av ringa bety-
delse skall vara ringa till sin volym eller i 
förhållande till företagets övriga affärsverk-
samhet. 

29 §. Innehållet i särredovisningsskyldig-
heten. Till paragrafen fogas en skyldighet att 
göra upp en balansräkning också för andra än 
kapitalintensiva verksamheter. I elmarknads-
direktivet har skyldigheten att göra upp en 

balansräkning inte begränsats till att gälla 
endast kapitalintensiva verksamheter. En ba-
lansräkning skall således göras upp även för 
elförsäljningsverksamhet som inte är förenad 
med elproduktion. Balansräkningen för för-
säljningen är ofta rätt liten jämfört med ba-
lansräkningen för nätverksamheten, och där-
för antas det att branschföretagen knappast 
alls orsakas något extra arbete på grund av 
utvidgningen av skyldigheten att göra upp en 
balansräkning. 

30 §. Särredovisning av en kommunal in-
rättning. I paragrafen preciseras att bokslutet 
för en kommunal inrättning som utövar elaf-
färsverksamhet, för varje räkenskapsperiod 
skall redovisas skilt från kommunen samt 
från kommunens övriga inrättningar. Dessut-
om förutsätts att en egen resultat- och balans-
räkning görs upp för inrättningen. Innehållet 
i bestämmelsen motsvarar gällande 30 §. Det 
föreslås att hänvisningen i paragrafen, enligt 
vilken det för en kommunal inrättning eller 
en samkommun som utövar elaffärsverksam-
het för varje räkenskapsperiod skall göras 
upp en resultat- och balansräkning som kan 
jämföras med ett aktiebolags bokslut, skall 
slopas som obehövlig. Enligt den föreslagna 
ändringen av 29 § skall bestämmelserna i 
bokföringslagen iakttas i tillämpliga delar när 
en resultaträkning och balansräkning görs 
upp. 

31 §. Granskning av särredovisade bokslut. 
Det föreslås att 1 mom. skall ändras så att det 
förutsätts att revisorerna skall granska de sär-
redovisade verksamheternas resultaträkning-
ar, balansräkningar och tilläggsuppgifterna 
för dessa som en del av den ordinarie revi-
sionen. Det föreslås att 2 mom. skall upphä-
vas, och därmed slopas kravet på att reviso-
rerna i revisionsberättelsen skall ge ett sepa-
rat utlåtande om resultat- och balansräkning-
en och deras tilläggsuppgifter för de särredo-
visade verksamheterna. Skyldigheten att 
granska de särredovisade verksamheternas 
resultaträkningar och balansräkningar omfat-
tas av lagstadgad revision, vilket innebär att 
revisionsberättelsen också omfattar revi-
sionsobservationer som gäller särredovisade 
bokslut. 

32 §. Offentliggörande av särredovisade 
bokslut. De krav som gäller offentliggörande 
av bokslutsuppgifterna breddas i enlighet 
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med elmarknadsdirektivet så att det förutsätts 
att boksluten över både nätverksamheten och 
de övriga elaffärsverksamheterna skall fogas 
till det officiella bokslutet över ett företag, en 
koncern, en kommun eller en samkommun 
som utövar elaffärsverksamhet samt till den 
årsredovisning eller annan motsvarande 
handling som skall publiceras. De offentliga 
bokslutsuppgifterna gör det möjligt för kun-
derna och konkurrenterna att bedöma om den 
tillämpade prissättningen motsvarar kostna-
derna. 

33 §. Upprättande av särredovisade bok-
slut. Det föreslås att den skyldighet att till 
konkurrensverket anmäla förvärv av en rörel-
se som utövar elnätsverksamhet, köp av ak-
tie- eller andelsmajoriteten i en sammanslut-
ning som utövar nätverksamhet eller annat 
förvärv av bestämmanderätt som gäller el-
nätsverksamhet skall upphävas. De bestäm-
melser i lagen om konkurrensbegränsning 
som gäller tillsyn över företagsförvärv och 
som trädde i kraft 1998 ersatte den specialbe-
stämmelse om anmälan av företagsförvärv 
som ursprungligen togs in i elmarknadslagen. 
Bestämmelsen om anmälningsskyldighet i 
elmarknadslagen har därmed blivit obehöv-
lig. 

I den ändrade 33 § preciseras de allmänna 
principer som skall följas när särredovisade 
bokslut upprättas. 

Enligt 1 mom. skall orsaksprincipen följas 
när affärshändelser och balansposter registre-
ras. Det förutsätts att inkomster och utgifter 
samt balansposter som är gemensamma för 
olika affärsverksamheter kalkylmässigt regi-
streras för de olika verksamheterna i enlighet 
med orsaksprincipen i samband med att bok-
slutet upprättas. 

Enligt 2 mom. skall avskrivningarna basera 
sig på anskaffningsutgifter. När ett särredovi-
sat bokslut upprättas första gången skall an-
läggningstillgångarnas anskaffningsutgifter, 
minskade med de planenliga avskrivningar-
na, tas in i bokslutet. 

För att säkra kontinuiteten för det valda 
särredovisningsförfarandet förutsätts i 3 
mom. att det särredovisningsförfarande som 
väljs skall följas, om det inte finns grundad 
anledning att ändra det. 

34 §. Kompletterande bestämmelser om 
särredovisning. Det föreslås att bemyndigan-

det i 1 mom. för handels- och industrimini-
steriet att meddela föreskrifter om upprättan-
det av särredovisade bokslut skall preciseras. 
Samtidigt föreslås att bemyndigandet i han-
dels- och industriministeriets gällande beslut 
om särredovisning av elaffärsverksamheten, 
enligt vilket elmarknadsmyndigheten kan 
meddela närmare anvisningar om särredovis-
ningskalkylerna, skall upphävas. Enligt be-
stämmelserna i grundlagen skall normgiv-
ningsbemyndiganden tas in i lag. Samtidigt 
föreslås att normgivningsbemyndigandet 
preciseras så att det uppfyller de krav på ex-
akt avgränsade bemyndiganden som förut-
sätts i grundlagen. De närmare bestämmelser 
som utfärdas genom förordning av ministeri-
et kan gälla de sakhelheter som räknas upp i 
1 mom., vilkas tämligen tekniska natur och 
betydelse i sak inte förutsätter att de regleras 
genom lag eller förordning av statsrådet. 
Normgivningsfullmakten gäller grunderna 
för registrering av inkomster och utgifter 
samt balansposter för de olika affärsverk-
samheterna, grunderna för registrering av in-
komster och utgifter samt balansposter som 
gäller en enskild elaffärsverksamhet, fördel-
ningen av gemensamma inkomster och utgif-
ter samt balansposter mellan de olika affärs-
verksamheterna, schemat för särredovisade 
resultaträkningar och balansräkningar samt 
nätinnehavarens resultaträkning och balans-
räkning jämte tilläggsuppgifter samt sändan-
de av särredovisade bokslut samt nätinneha-
varens bokslut till Energimarknadsverket. 

Genom 2 mom. förbättras kvaliteten på den 
information som ges i boksluten genom att 
det föreskrivs att de företag som utövar elaf-
färsverksamhet i samband med särredovisade 
bokslut skall offentliggöra uppgifter som 
klargör grunderna för hur boksluten har upp-
rättats samt nyckeltal som beskriver nätinne-
havarens verksamhet. Energimarknadsverket 
beviljas fullmakt att genom ett normbeslut 
meddela närmare föreskrifter om offentliggö-
randet av uppgifterna och nyckeltalen. Ana-
lys av bokslutsuppgifterna utgör en väsentlig 
del av tillsynen över elmarknaden. I egen-
skap av specialmyndighet inom branschen 
ansvarar Energimarknadsverket för tillsynen. 
Det kan anses att Energimarknadsverket har 
god beredskap och kompetens att meddela 
dylika föreskrifter, eftersom dess tillsyns-
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verksamhet redan i dagens läge omfattar in-
samling, analys och offentliggörande av sär-
redovisade bokslutsuppgifter. De föreskrifter 
som skall meddelas med stöd av de befogen-
heter som föreslås för Energimarknadsverket 
gäller sammanslutningar och inrättningar 
som utövar elaffärsverksamhet. Det kan såle-
des anses föreligga särskilda skäl i anslutning 
till föremålet för regleringen för den före-
slagna bestämmelsen om bemyndigande. 

Enligt 3 mom. skall elmarknadsmyndighe-
ten av grundad anledning i enskilda fall kun-
na bevilja undantag från det sätt att skilja åt 
verksamheterna som elmarknadslagen krä-
ver, om det är oskäligt att måsta skilja åt dem 
på det sätt som krävs i lagen. Grunden för ett 
undantagstillstånd kan föranledas av t.ex. en 
ovanlig företagsstruktur eller elaffärsverk-
samheternas volym i förhållande till företa-
gets övriga affärsverksamhet. Ett undantag i 
fråga om särredovisningssättet kan också ba-
sera sig på ett sådant undantag som elmark-
nadsmyndigheten enligt 15 § 3 mom. beviljat 
för tillämpning av separat prissättning i geo-
grafiskt åtskilda delar inom distributionsnäts-
innehavarens ansvarsområde. 

34 a §. Juridiskt åtskild elnätsverksamhet. I 
1 mom. fastställs elnätsverksamhet som juri-
diskt skall åtskiljas från elproduktions- och 
elförsäljningsverksamheten i samma företag 
eller i en företagsgrupp där samma part har 
bestämmanderätt. Skyldigheten att åtskilja 
verksamheten juridiskt gäller s.k. vertikalt in-
tegrerade elverksföretag. Här avses företag 
eller företagsgrupper där samma part har be-
stämmanderätt och som utöver elnätsverk-
samhet också bedriver elproduktion eller el-
försäljning. Om det bestämmanderättsförhål-
lande som avses i bestämmelsen saknas, om-
fattas inte nätinnehavaren av skyldigheterna i 
anslutning till juridiskt åtskild elnätsverk-
samhet. Skyldigheten att åtskilja verksamhe-
ten juridiskt skall gälla stamnätsinnehavare 
samt sådana distributionsnätsinnehavare i 
vars elnät med en spänning om 400 volt de 
tre senaste utgångna kalenderåren årligen 
överförts en elmängd på minst 200 gigawat-
timmar. 

Med juridisk åtskillnad avses att sådana 
sammanslutningar och kommunala inrätt-
ningar eller samkommuner eller statliga in-
rättningar som utövar elnätsverksamhet och 

som överskrider tröskelvärdet skall utöva el-
nätsverksamhet som en separat juridisk per-
son i förhållande till de övriga elnätsverk-
samheterna. En nätinnehavare med juridiskt 
åtskild nätverksamhet skall också ha en egen 
från elproduktionen och elförsäljningen fri-
stående organisation samt organ med egen 
beslutanderätt. Detta syftar till att nätinneha-
varens dagliga verksamhet och investeringar 
i elnätet inte skall styras av de övriga elaf-
färsverksamheterna. Juridisk åtskillnad syftar 
således till att säkra att elnätet utvecklas ut-
ifrån utgångspunkterna för nätverksamheten. 
I 34 c § föreslås bestämmelser om ytterligare 
krav på åtskiljande av verksamheterna för en 
nätinnehavare som utövar juridiskt åtskild 
elnätsverksamhet. Kraven gäller nätinneha-
vare som överskrider de storleksgränser som 
anges i paragrafen. I ledningen för nätinne-
havare som underskrider storleksgränserna 
och som utövar juridiskt åtskild elnätsverk-
samhet kan således finnas samma personer 
som i ledningen för företag där samma part 
har bestämmanderätt och som bedriver el-
produktion eller elförsäljning. 

Juridisk åtskillnad innebär i praktiken att 
övriga elaffärsverksamheter skiljs åt från 
nätverksamheten som en separat juridisk per-
son. På motsvarande sätt skall det vara möj-
ligt att skilja åt elnätsverksamheten från el-
verksföretagets övriga affärsverksamhet som 
en separat juridisk person. På så vis kan nät-
innehavaren fortsätta sin verksamhet t.ex. 
som ett kommunalt affärsverk, om affärsver-
kets elproduktion och elförsäljning bolagise-
ras så att den sköts av en från kommunen fri-
stående juridisk person. En uppdelning av ett 
kommunalt affärsverk i två separata affärs-
verk uppfyller däremot inte kravet på en se-
parat juridisk person. Både stamnätsinneha-
varen och distributionsnätsinnehavaren skall 
fortfarande kunna utöva regionnätsverksam-
het som ett led i sin elnätsverksamhet. När 
det gäller stamnätet har juridiskt åtskild el-
nätsverksamhet redan genomförts genom att 
bolaget Fingrid Oyj har bildats som ett sepa-
rat stamnätsbolag av de elproducenter som 
tidigare ägt stamnätet. De enskilda företag 
inom bolaget som bedriver elproduktion och 
elförsäljning har för närvarande inte den be-
stämmanderätt i bolaget som avses i 2 mom. 
Skyldigheten att bilda en juridiskt åtskild ju-
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ridisk person gäller i praktiken distributions-
nätsverksamhet som överskrider tröskelvär-
dena. På motsvarande sätt är skyldigheten 
inte obligatorisk för mindre elinrättningar 
som underskrider tröskelvärdet. 

Skyldigheten i fråga om juridisk åtskillnad 
uppkommer, om nätinnehavaren under tre 
kalenderår i rad har överskridit det föreskriv-
na tröskelvärdet. Överskridning av tröskel-
värdet tre år i rad innebär i praktiken att nät-
innehavaren till sin storlek på ett permanent 
sätt förflyttats ovanför tröskelvärdet. Tillfäl-
liga överskridningar av tröskelvärdet innebär 
däremot inte att särredovisningsskyldigheten 
skall fullgöras. 

Den föreslagna förpliktelsen uppfyller det 
krav på juridisk åtskillnad för nätinnehavarna 
som ställs i elmarknadsdirektivet. I förslaget 
utnyttjas dock möjligheten att avvika från 
särredovisningsskyldigheten för distribu-
tionsnät när det gäller små företag. Som trös-
kelvärde för undantag från den juridiska sär-
redovisningsskyldigheten föreslås en energi-
volym på minst 200 gigawattimmar som 
överförts i ett lågspänningsnät per kalender-
år. Det föreslagna tröskelvärdet är lägre än 
den övre gräns på 100 000 kunder som anges 
i direktivet, eftersom de minsta företag som 
omfattas av skyldigheten har åtminstone ca 
18 000 kunder. 

I 2 mom. föreslås en definition av vad som 
avses med bestämmanderätt i bestämmelser-
na om juridiskt åtskild elnätsverksamhet. 
Med hjälp av begreppet bestämmanderätt 
fastställs de nätinnehavare som omfattas av 
skyldigheterna beträffande juridisk åtskill-
nad. Avsikten är att rikta tillämpningen av 
bestämmelserna till s.k. vertikalt integrerade 
elverksföretag. Med vertikalt integrerat före-
tag avses i detta sammanhang i enlighet med 
artikel 2.21 i elmarknadsdirektivet ett företag 
eller en grupp av företag vilkas inbördes rela-
tioner definieras i artikel 3.3 i rådets förord-
ning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 
1989 om kontroll av företagskoncentrationer 
och där det berörda företaget eller den berör-
da företagsgruppen utövar åtminstone elnäts-
verksamhet och bedriver åtminstone elpro-
duktion eller elförsäljning. Med bestämman-
derätt avses i detta sammanhang rättigheter, 
avtal och andra medel som separat eller till-
sammans med hänsyn till de faktiska och ju-

ridiska omständigheterna i saken ger parten 
möjlighet att utöva avgörande inflytande i fö-
retaget och dess organ. I de mest karakteris-
tiska fallen baserar bestämmanderätten sig på 
äganderätt eller nyttjanderätt till företagets 
alla eller vissa tillgångar. Exempelvis förhål-
landet moderbolag-dotterbolag i en koncern 
innebär att bestämmanderätt enligt bestäm-
melsen föreligger. En kommun har motsva-
rande bestämmanderätt på grundval av ägan-
derätt när det gäller dess affärsverk eller ak-
tiebolag som kommunen äger. Bestämman-
derätten kan också basera sig på andra rättig-
heter och avtal enligt vilka en part får avgö-
rande inflytande i företagsorganens samman-
sättning, omröstningar eller beslut. 

I 3 mom. anges den övergångsperiod inom 
vilken ett företag som överskridit tröskelvär-
det skall verkställa de ändringar av företags-
strukturen som hänför sig till juridiskt åtskild 
nätverksamhet. För att säkerställa en tillräck-
lig tid för genomförandet föreslås en över-
gångsperiod på två år. 

34 b §. En juridiskt åtskild nätinnehavares 
rätt att bedriva eltillförsel och elförsäljning. 
I paragrafen nämns de fall där en nätinneha-
vare med juridiskt åtskild elnätsverksamhet 
skall ha rätt att bedriva eltillförsel och elför-
säljning. Eltillförsel och elförsäljning skall 
tillåtas för att skaffa förlustenergi för elnätet, 
sköta uppgifter som omfattas av systeman-
svaret, kontrollera överföringsbegränsning-
arna, använda flyttbara reservkraftsaggregat 
för byggande, drift och underhåll av nätet 
och till nätet sälja el som producerats med 
dessa, för att skaffa el för eget bruk samt i 
sådana situationer där minutförsäljarens leve-
rans har avbrutits av en orsak som beror på 
försäljaren. I de aktuella situationerna är det 
inte egentligen fråga om näringsverksamhet 
som gäller eltillförsel och elförsäljning. 

34 c §. Operativa krav på åtskiljande. I pa-
ragrafen anges de tilläggskrav som i elmark-
nadsdirektivet förutsätts som komplement till 
den juridiska åtskillnaden och som syftar till 
att säkra nätinnehavarens oavhängighet. 
Tilläggskraven gäller nätinnehavare som 
överskrider de gränser som anges i paragra-
fen och som utövar juridiskt åtskild elnäts-
verksamhet. 

Enligt 1 mom. skall den som hör till led-
ningen för en nätinnehavare som utövar juri-
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diskt åtskild elnätsverksamhet och som har 
minst 50 000 kunder inte få vara verkställan-
de direktör för ett företag som svarar för el-
produktion eller elförsäljning och inte med-
lem av styrelsen eller motsvarande organ i ett 
sådant företag, om samma part har bestäm-
manderätt hos nätinnehavaren och företaget. 
I praktiken betyder detta att i vertikalt integ-
rerade företag får inte heller de personer som 
hör till ledningen för ett företag som svarar 
för elproduktion och elförsäljning höra till 
ledningen för en nätinnehavare. Med den 
som hör till ledningen för en nätinnehavare 
avses i detta sammanhang företagets verk-
ställande direktör samt en medlem av styrel-
sen eller ett motsvarande organ. Med verti-
kalt integrerade företag avses företag enligt 
definitionen i 34 a §.  Förbudet i bestämmel-
sen gäller inte bara sådana bolag inom en 
koncern som bedriver elproduktion eller el-
försäljning utan också moderbolaget för ett 
sådant koncernbolag. Förbudet gäller också 
övriga företag i vilka samma part har be-
stämmanderätt, även om det inte råder något 
koncernförhållande mellan dem. En person 
som hör till ledningen för ett kommunalt ägt 
affärsverk som utövar nätverksamhet får så-
ledes inte vara verkställande direktör för eller 
styrelsemedlem i ett företag som ägs av 
samma kommun och som utövar annan elaf-
färsverksamhet. Förbudet gäller däremot inte 
deltagande i förvaltningen av ett annat före-
tag som utövar nätverksamhet eller verksam-
het som i väsentlig grad ansluter sig till nät-
verksamhet, t.ex. en eventuell balansenhet 
för den systemansvariga. 

I 2 mom. bemyndigas handels- och indu-
striministeriet att vid behov genom förord-
ning utfärda närmare bestämmelser om ope-
rativa krav på åtskiljande, vilka gäller nätin-
nehavare som utövar juridiskt åtskild elnäts-
verksamhet och som har minst 100 000 kun-
der. De aktuella sammanslutningarna skall 
också uppfylla kravet på åtskiljande av verk-
samheterna enligt 1 mom. De operativa kra-
ven på åtskiljande enligt 2 mom. motsvarar 
kraven i elmarknadsdirektivet. Bemyndigan-
det att utfärda förordning kan för det första 
gälla beslut om anställningsförmåner för att 
säkerställa oavhängighet för dem som hör till 
nätinnehavarens ledning. Anställningsförmå-
nerna för dem som hör till ledningen för nät-

innehavare med juridiskt åtskild elnätsverk-
samhet bör inte hänföra sig till verksamheten 
vid de delar av ett vertikalt integrerat företag 
som utövar annan elnätsverksamhet. Resul-
tatpremie som är bundet till resultatet för en 
annan sammanslutning än en sammanslut-
ning som utövar juridiskt åtskild nätverk-
samhet är ett exempel på en anställningsför-
mån som kan äventyra oavhängigheten för 
dem som ansvarar för ledningen av juridiskt 
åtskild elnätsverksamhet. Genom förordning 
kan det också föreskrivas att nätinnehavaren 
skall ha ett program med åtgärder som säker-
ställer att sammanslutningen på ett icke-
diskriminerande sätt uppfyller de allmänna 
förpliktelser för nätverksamhet och följer de 
prissättningsprinciper som anges i 3 kap., 
uppfyller de systemförpliktelser som avses i 
4 kap. samt uppfyller sina förpliktelser i an-
slutning till avräkning av elhandeln. Nätin-
nehavaren skall också utse en ansvarig per-
son som ansvarar för uppgörandet av pro-
grammet och uppföljningen av hur det full-
görs. Den ansvariga personen skall årligen 
sammanställa en rapport om åtgärderna en-
ligt programmet. Rapporten skall lämnas till 
elmarknadsmyndigheten och offentliggöras. 

Det är inte ändamålsenligt att förpliktelser-
na enligt paragrafen utsträcks till att gälla 
alla nätinnehavare som utövar juridiskt åt-
skild elnätsverksamhet. När det gäller mindre 
och medelstora aktörer som omfattas av för-
pliktelsen i fråga om juridisk åtskillnad står 
inte de fördelar som nås genom uppfyllandet 
av förpliktelserna i denna lag i proportion till 
de åtgärder som uppfyllandet föranleder. 
 
8 kap.  Produktion, import och export 

av el 

35 §. Anbudsförfarande för ny elproduk-
tionskapacitet. I paragrafen föreslås med stöd 
av artikel 7 i elmarknadsdirektivet bestäm-
melser om anbudsförfarande som gäller ny 
elproduktionskapacitet. Det föreslås att den 
bestämmelse om bemyndigande i paragrafen 
skall upphävas enligt vilken bestämmelser 
om inrättandet av ett tillståndssystem för 
byggande av kraftverk och för byte av bräns-
le skall kunna utfärdas genom förordning. 

Med stöd av den föreslagna bestämmelsen 
skall statsrådet i syfte att trygga tillräcklig el-
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tillförsel kunna besluta om ordnande av of-
fentligt anbudsförfarande för ny elproduk-
tionskapacitet eller åtgärder för styrning av 
efterfrågan. Beslutet skall få fattas bara om 
tillgången på el, med beaktande av planerade 
elproduktionsinrättningar och överförings-
förbindelser samt elproduktionsinrättningar 
och överföringsförbindelser som anläggs och 
de åtgärder för styrning av efterfrågan som 
skall vidtas inte räcker till för att svara på ef-
terfrågan på el i Finland och om tillräcklig el-
tillförsel inte kan tryggas genom andra åtgär-
der. Tröskeln för anbudsförfarande är mycket 
hög. Ett beslut om inledande av anbudsförfa-
rande skall basera sig på en bestående fysisk 
utveckling av tillgången och efterfrågan på 
el. Exceptionella kortvariga variationer i vat-
tenkraftssituationen i Norden eller en hög 
prisnivå för el berättigar inte till att inleda 
anbudsförfarande. På en öppen elmarknad 
baserar sig uppbyggandet av ny produktions-
kapacitet på en marknadsmekanism där 
marknaden ger behövliga signaler för nya in-
vesteringar. Anbudsförfarande är den sista 
metoden för att garantera eltillförsel i en si-
tuation där elmarknaden fungerar dåligt och 
tillräcklig elproduktionskapacitet inte upp-
kommer på marknadsvillkor eller genom 
medverkan av allmänna energipolitiska stöd-
system. För anbudsförfarande förutsätts i 
praktiken ett separat statsunderstöd för det 
kraftverk som anbudsförfarandet gäller, ef-
tersom det på den öppna marknaden inte går 
att garantera en fast kundkrets till vilken de 
aktuella kraftverkens produktion säljs. 

I 2 och 3 mom. anges de myndigheter som 
ansvarar för ordnandet av anbudsförfaranden. 
Beslut om ordnande av anbudsförfarande av-
görs vid statsrådets allmänna sammanträde. 
Handels- och industriministeriet är den myn-
dighet som bereder och verkställer besluten. 
Ministeriet skall också besluta om godkän-
nande av anbud. 

I 4 mom. föreslås ett bemyndigande att ut-
färda förordning, enligt vilket närmare be-
stämmelser om tillvägagångssätten vid an-
budsförfaranden skall utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 

36 §. Anmälan om byggande och urdriftta-
gande av kraftverk. I paragrafen föreslås en 
bestämmelse som behövs för uppföljningen 
av balansen mellan tillgången och efterfrågan 

på el och som förpliktar elproducenten att 
underrätta elmarknadsmyndigheten om 
byggnadsplanen för och idrifttagandet av ett 
kraftverk samt om långvarig eller bestående 
urdrifttagande av ett kraftverk. Genom för-
ordning av statsrådet utfärdas närmare be-
stämmelser om innehållet i anmälningsskyl-
digheten och om anmälningsförfarandet. 

36 a §. Underhållsstopp vid kraftverk. I pa-
ragrafen föreslås en bestämmelse som för-
pliktar elproducenten att underrätta elmark-
nadsmyndigheten om planerade underhålls-
stopp under tiden den 1 december - 28 febru-
ari vid kraftverk med en effekt på minst 100 
megavoltampere och separat elproduktion. 
Med kraftverk avses i detta sammanhang för 
det första ett enskilt kraftverk som är en 
självständig helhet trots att det finns flera 
kraftverk på samma förläggningsplats, om 
dessa kraftverk inte bildar en i tekniskt hän-
seende sammanhängande helhet. Ett exempel 
på detta är kondenskraftverk. Med kraftverk 
avses dessutom en sammanhängande kraft-
verkshelhet som i typiska fall drivs som en 
helhet trots att kraftverket består av flera 
kraftmaskiner som också kan användas eller 
kopplas ur separat. I enlighet med detta gäller 
anmälningsskyldigheten t.ex. vattenkraft där 
det finns tre stycken turbiner med 40 mega-
voltampere eller en helhet som bildas av flera 
kraftverk i samma å och som drivs som en 
helhet, om det samlade kraftverkets effekt 
överskrider 100 megavoltampere. 

Det föreslås att elmarknadsmyndigheten 
skall bemyndigas att flytta underhållsstoppet, 
om det finns grundad anledning att misstänka 
att tillgången på el inte motsvarar efterfrågan 
på el vid den tidpunkt som anmälts för un-
derhållsstoppet. Anmälningsskyldigheten och 
möjligheten att flytta underhållsstoppet gäller 
inte kombinerad produktion av el och värme, 
elproduktion i anslutning till industriproces-
ser eller kraftverk som har en effekt på mind-
re än 100 megavoltampere och som är av 
ringa betydelse för effektbalansen på riksni-
vå. Anmälningsförfarandet och flyttnings-
möjligheten i anslutning till det gäller inte 
underhållsstopp på grund av akuta behov. I 
samband med underhållsstopp på grund av 
ett akut behov kan även andra motiverade 
underhållsåtgärder vidtas som det är ända-
målsenligt att utföra samtidigt som kraftver-
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ket också annars är ur drift. Systemet förplik-
tar inte heller kraftverksinnehavaren att pro-
ducera el under den aktuella tidsperioden. 

Närmare bestämmelser om innehållet i an-
mälningsskyldigheten och om anmälnings-
förfarandet skall utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

Elmarknadsmyndigheten skall inte få fatta 
beslut om flyttning, om en flyttning av un-
derhållsstoppet medför fara på grund av ett 
tekniskt fel i kraftverket eller äventyrar sä-
kerheten vid drift av kraftverket. Före ett be-
slut om flyttning skall elmarknadsmyndighe-
ten höra säkerhetsteknikcentralen, som an-
svarar för tryckkärls- och elsäkerheten, och, 
om underhållsstoppet gäller ett kärnkraft-
verk, strålskyddscentralen, som ansvarar för 
kärnsäkerheten. Det föreslagna systemet 
äventyrar inte säkerheten vid kraftverken och 
utsätter dem inte för skador, eftersom kraft-
verksinnehavaren vid behov kan tidigareläg-
ga underhållsstoppet så att det inleds före den 
period som börjar den 1 december. Ett beslut 
om flyttning skall iakttas även om det över-
klagas, om inte besvärsmyndigheten förbju-
der att beslutet verkställs eller bestämmer att 
det skall avbrytas. Elmarknadsmyndigheten 
kan också förena sitt beslut om flyttning med 
vite. 

I 46 § föreslås bestämmelser om hot om 
straff vid försummelse av den föreskrivna 
anmälningsskyldigheten samt brott mot ett 
beslut om flyttning av underhållsstoppet. 

37 §. Anmälningsskyldighet i fråga om el-
import och elexport. Det föreslås att be-
stämmelsen om bemyndigande skall ändras i 
enlighet med 80 § 1 mom. i grundlagen så att 
innehållet i anmälningsskyldigheten skall an-
ges genom förordning av handels- och indu-
striministeriet i stället för genom föreskrifter 
av ministeriet. 
 
 
9 kap. Ledning och tillsyn 

38 §. Tillsynsmyndigheter och deras upp-
gifter. I paragrafen bestäms om de myndig-
heter som övervakar lagen och om behörig-
hetsfördelningen mellan dem. Energimark-
nadsverket är den huvudsakliga tillsynsmyn-
digheten, elmarknadsmyndigheten. Myndig-
heten övervakar också efterlevnaden av 

CBT-förordningen. Till uppgifterna hör 
dessutom att övervaka överföringen av el i 
gränsöverskridande elledningar. Som en ny 
uppgift för myndigheten föreslås i enlighet 
med elmarknadsdirektivet att den skall följa 
utvecklingen av balansen mellan tillgång och 
efterfrågan på el i Finland. I anslutning till 
denna uppgift föreslås att tillsynen över la-
gens bestämmelser om elprodukion överförs 
från handels- och industriministeriet till 
Energimarknadsverket. 

Den allmänna ledningen och uppföljningen 
av verkställigheten av lagen ankommer på 
handels- och industriministeriet. Ministeriet 
skall också övervaka byggandet av elled-
ningar som överskrider landets gränser samt 
elimporten och elexporten till den del det är 
fråga om energihandel. Det föreslås att till-
synsbefogenheterna i fråga om ändring av det 
bränsle som används vid kraftverket upphävs 
samtidigt som bestämmelserna om ändring 
av bränsle i 35 § upphävs. 

Enligt 3 mom. skall Energimarknadsverket 
årligen offentliggöra rapporter om tillsynen 
och utvecklingen av balansen mellan tillgång 
och efterfrågan på el. I rapporterna granskas 
sådant som förutsätts i elmarknadsdirektivet. 
I rapporterna kan Energimarknadsverket ock-
så granska andra frågor i anslutning till te-
mana. Rapporterna skall tillställas EU:s insti-
tutioner så som förutsätts i direktivet. 

38 a §. Villkor och metoder fastställda av 
elmarknadsmyndigheten. I paragrafen före-
slås utifrån artikel 23.2 i elmarknadsdirekti-
vet bestämmelser om Energimarknadsverkets 
förhandsbehörighet när det gäller att uppstäl-
la villkor för nätinnehavaren och den stam-
nätsinnehavare som påförts systemansvar 
samt fastställa metoderna för prissättningen 
av tjänsterna. Behörighet som utövas på för-
hand föreligger i fråga om nätinnehavares 
och systemansvarigas verksamhet i de fall 
som anges i 1 mom. Behörighet på förhand i 
fråga om tjänster som omfattas av systeman-
svar stöds också av grundlagsutskottets 
ståndpunkt i fråga om systemansvar i utlå-
tandet GrUU 4/2000. I övriga fall grundar sig 
tillsynsmyndigheternas behörighet på be-
stämmelserna i 38 c och 39 § och är till sin 
natur behörighet som utövas i efterhand. Be-
hörighet som utövas på förhand innebär att 
en nätinnehavare eller stamhätsinnehavare 
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som påförts systemansvar inte får införa så-
dana villkor för tjänster och prissättningsme-
toder avseende dessa som omfattas av denna 
behörighet innan Energimarknadsverket har 
meddelat beslut om fastställande av dem. När 
myndigheten meddelar beslut om fastställan-
de är den inte bunden av nätinnehavarens 
villkor eller metoder, utan den skall ha rätt 
att avvika från nätinnehavarens förslag på det 
sätt som förutsätts i artikel 23.4 i elmark-
nadsdirektivet. Ett beslut om fastställande är 
till sin natur ett förvaltningsbeslut som gäller 
en enda verksamhetsutövare och som verk-
samhetsutövaren har rätt att söka ändring i. 
Genom ett och samma beslut kan vid behov 
ställas villkor även för flera verksamhetsut-
övare. 

Villkor och metoder som skall fastställas 
på förhand är enligt det nya 1 mom. 1) meto-
derna för bestämmande av avkastningen av 
nätinnehavarens nätverksamhet och för de 
avgifter som skall tas ut för överföringstjäns-
ten, 2) villkoren för nätinnehavarens överfö-
ringstjänst, 3) villkoren för nätinnehavarens 
anslutningstjänst och metoderna för bestäm-
mande av de avgifter som tas ut för anslut-
ningen samt 4) villkoren för de tjänster som 
omfattas av systemansvar och metoderna för 
bestämmande av avgifterna för tjänsterna. 

Enligt 2 mom. anger 3, 4 och 6 a kap. i el-
marknadslagen samt de materiellrättsliga be-
stämmelserna i CBT-förordningen ramarna 
för Energimarknadsverkets beslut om fast-
ställande. Myndighetens beslut skall basera 
sig på dessa bestämmelser samt på de riktlin-
jer som Europeiska kommissionen enligt ar-
tikel 8 i CBT-förordningen fastställt med 
hjälp av regleringskommittén. I ett beslut om 
fastställande kan föreskrivas om sådana om-
ständigheter som anges i 1-5 punkten. 

I beslutet om fastställande anges hur olika 
kapitalposter skall beaktas när det kapital 
fastställs som är bundet till nätverksamheten 
och som ligger till grund för prissättningen. 
För vissa kapitalposters såsom elnätets del 
skall dessutom fastställas de värderingsprin-
ciper och värderingsmetoder som ligger till 
grund för prissättningen. På grund av den ti-
digare skattebundenheten beskriver elnätens 
bokföringsvärden inte det faktiska kapital 
som bundits vid dem. Det finns också bety-
dande skillnader mellan olika nätinnehavare, 

vilket beror på deras olikartade företagshisto-
ria. I syfte att trygga likabehandling av nätin-
nehavarna skall därför enhetliga beräknings-
metoder tillämpas i besluten om fastställan-
de. Däremot skall de egentliga kapitalposter 
som tillämpas i prissättningen inte fastställas 
i beslutet på förhand, utan de kan variera år-
ligen enligt variationen i nätinnehavarens 
tillgångar. 

I beslutet fastställs även den metod enligt 
vilken en skälig avkastningsprocent bestäms 
för det kapital som är bundet i nätverksamhe-
ten. För att förbättra prognosmöjligheterna 
skall metoden för bestämning av avkast-
ningsprocenten utformas så att avkastnings-
procenten för följande år kan beräknas i för-
väg. Att bestämma en skälig avkastningspro-
cent inkluderar också en bedömning av risk-
nivån. Vid bedömning av risknivån kan de 
eventuellt varierande förhållandena i olika 
typer av företag beaktas. Avkastningsprocen-
terna kan då variera enligt företagstyp. 

I beslutet om fastställande anges dessutom 
de principer som skall tillämpas på rättelse 
av resultaträkningen och balansräkningen för 
nätverksamheten. I principerna anges meto-
derna för hur det kapital som är bundet i nät-
verksamheten indelas i eget och främmande 
kapital, hur avskrivningarna av elnätet och 
övriga anläggningstillgångar behandlas när 
nättjänsterna prissätts och när skäligheten 
hos nättjänstpriserna bedöms. 

I beslutet fastställs för varje ny tillsynspe-
riod för alla nätinnehavare ett effektive-
ringsmål som också kan inkludera ett allmänt 
effektiveringsmål på branschnivå som beak-
tar en avkastningsökning. Likaså fastställs 
också metoderna för uppföljning av hur ef-
fektiveringsmålet uppnås och hur uppnåendet 
av effektiveringsmålet kan beaktas vid pris-
sättningen av nättjänster. Effektiveringsmålet 
bör sporra alla nätinnehavare till effektiv 
verksamhet och förbättrad effektivitet. Upp-
ställandet av ett effektiveringsmål förutsätter 
att nätinnehavarens nuvarande effektive-
ringspotential bedöms med hjälp av effektivi-
tetsmätning och att tillväxtmöjligheterna för 
branschens produktivitet fastställs. I beslutet 
om fastställande skall den effektiveringspo-
tential som med hjälp av effektivitetsmätning 
bedömts för varje nätinnehavare och den 
allmänna tillväxtmöjligheten för branschens 
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produktivitet omvandlas till effektiverings-
mål för varje nätinnehavare under tillsynspe-
rioden. När effektiveringsmålet fastställs 
skall vid sidan om den uppmätta effektive-
ringspotentialen hänsyn tas också till nätin-
nehavarens faktiska möjlighet att effektivera 
verksamheten under tillsynsperioden. Effek-
tiveringsmålet bör fastställas så att det inte 
styr nätinnehavarens verksamhet på ett sätt 
som äventyrar elleveranssäkerheten eller sä-
kerställandet av leverans av el av tillräckligt 
hög kvalitet. 

I beslutet om fastställande skall också kun-
na fastställas metoden för bestämmande av 
nätinnehavarens prissättningsstruktur, om en 
sådan metod behövs för genomförande av 
tillträde till nätet eller verkställigheten av en 
internationell förpliktelse som är bindande 
för Finland, eller om metoden hänför sig till 
prissättning av tjänster som omfattas av sy-
stemansvar. För tillträde till nätet kan i beslu-
tet om fastställande bestämmas i fråga om 
nätinnehavarens prissättningsstruktur t.ex. att 
det kan föreskrivas att villkor som begränsar 
konkurrensen inom elhandeln kan avskaffas. 
I beslutet om fastställande kan dock inte an-
ges några accentueringar mellan olika pris-
komponenter, om accentueringen baserar sig 
på andra än de grunder som nämns i 5 punk-
ten. 

I 3 mom. föreskrivs om giltighetstiderna 
för beslut om fastställande. Ett beslut om de 
metoder som nämns i 1 punkten i momentet 
skall tillämpas under en tillsynsperiod på fyra 
år. Innan en ny tillsynsperiod börjar skall 
Energimarknadsverket bereda ett nytt utkast 
till ett beslut om fastställande, i vilket de me-
toder som anges i beslutet vid behov har ut-
vecklats utifrån erfarenheterna av tillsynen. 
Energimarknadsverket skall göra utkastet 
tillgängligt för tillräcklig offentlig diskussion 
innan nya beslut om fastställande avseende 
nästa tillsynsperiod meddelas. Ett beslut om 
fastställande som gäller en ny aktör skall gäl-
la bara till utgången av en pågående tillsyns-
period, för att samma principer som tillämpas 
på de andra aktörerna skall kunna tillämpas 
även på den nya aktören. Andra beslut om 
fastställande än sådana som avses i 1 mom. 1 
punkten skall i regel gälla tills vidare. Exem-
pelvis systemansvariga stamnätsinnehavare 
har tillämpat en treårig avtalsperid i villkoren 

för sina tjänster. Det är fortfarande möjligt att 
tillämpa ett sådant förfarande till den del det 
inte är fråga om ett villkor på vilket skall till-
lämpas en tillsynsperiod om fyra år enligt 1 
punkten. 

38 b §. Ändring av elmarknadsmyndighe-
tens beslut om fastställande. I paragrafen 
finns bestämmelser om när de beslut om fast-
ställande som elmarknadsmarknadsmyndig-
heten meddelat på förhand kan ändras. Ett 
beslut om fastställande tillmäts som förvalt-
ningsbeslut rättskraftsverkan utifrån vilken 
den myndighet som meddelat beslutet inte 
längre kan ta upp ett ärende som avgjorts ge-
nom ett lagakraftvunnet beslut, om den inte 
kan hänvisa till en uttrycklig bestämmelse 
om behörighet som berättigar till ett sådant 
ingripande. I artikel 23.4 i elmarknadsdirek-
tivet förutsätts i sin tur att elmarknadsmyn-
digheten skall ha rätt att kräva ändringar i 
villkoren för nättjänster. 

Ett beslut om fastställande kan ändras ge-
nom ett nytt beslut för det första i det fall att 
den verksamhetsutövare som är föremål för 
beslutet tar initiativ till en ändring av beslu-
tet. Eftersom andra beslut om fastställande än 
de som grundar sig på en tillsynsperiod i re-
gel gäller tills vidare, finns det då och då be-
hov av att ändra beslut. När den verksam-
hetsutövare som är föremål för ett beslut är 
den som initierar frågan är det inte nödvän-
digt att begränsa de grunder på vilka beslutet 
kan ändras. Den myndighet som fattar beslut 
om fastställande är i vilket fall som helst 
skyldig att sörja för att också det nya beslutet 
om fastställande uppfyller kraven i bestäm-
melserna. 

Utöver den verksamhetsutövare som är fö-
remål för beslutet kan elmarknadsmyndighe-
ten själv föreslå att ett beslut skall ändras. 
Initiativet kan också då härröra från en begä-
ran om utredning som en kund till verksam-
hetsutövaren lämnat till elmarknadsmyndig-
heten. Ett beslut om fastställande kan ändras 
på elmarknadsmyndighetens initiativ i de fall 
som nämns i bestämmelsen. Om behovet att 
ändra ett beslut om fastställande grundar sig 
på ett fel som elmarknadsmyndigheten begått 
eller en ny utredning som färdigställts efter 
att beslutet meddelades, tillämpas de allmän-
na bestämmelserna i förvaltningslagen 
(434/2003) och förvaltningsprocesslagen 
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(586/1996). 
38 c §. Elmarknadsmyndighetens beslut ef-

ter tillsynsperioden. I paragrafen föreskrivs 
om det beslut som elmarknadsmyndigheten 
skall meddela vid utgången av en tillsynspe-
riod och i vilket det bedöms om den prissätt-
ning som en nätinnehavare tillämpat under 
tillsynsperioden i sin helhet har stämt över-
ens med bestämmelserna och med det beslut 
om fastställande som avses i 38 a § 1 mom. 1 
punkten. Nätprissättningen skall under hela 
tillsynsperioden uppfylla kraven i dessa, men 
under enskilda år kan det finnas avvikelser. 
En granskning som grundar sig på hela till-
synsperioden ger nätinnehavaren långsiktiga-
re planerings- och verksamhetsmöjligheter 
bl.a. i fråga om investeringar samt gör det 
lättare att i verksamheten beakta t.ex. årliga 
skillnader på grund av verkningarna av varia-
tioner i vädret. 

Elmarknadsmyndigheten bemyndigas att 
bestämma nätinnehavarnas avkastning av 
nätverksamheten under tillsynsperioden samt 
bedöma om denna avkastning stämmer över-
ens med bestämmelserna och det beslut om 
fastställande som meddelats för tillsynsperi-
oden. Elmarknadsmyndigheten bemyndigas 
att under en tillsynsperiod genom beslut för-
plikta en nätinnehavare att under nästa till-
synsperiod sänka sina avgifter för överfö-
ringstjänster med det belopp med vilket nät-
verksamhetens avkastning under den till-
synsperiod som utgått har överstigit beloppet 
av en skälig avkastning eller berättiga nätin-
nehavaren att under tillsynsperioden höja 
sina avgifter för överföringstjänster med det 
belopp med vilket nätverksamhetens avkast-
ning under den tillsynsperiod som utgått har 
understigit beloppet av en skälig avkastning. 
En utjämning genomförs som en allmän ut-
jämning till kunderna via denna prissättning. 
Det är ändamålsenligt att ge nätinnehavaren 
en möjlighet att under följande tillsynsperiod 
jämna ut en avkastning som har understigit 
en skälig avkastning, eftersom en del nätin-
nehavare för säkerhets skull annars kontinu-
erligt skulle prissätta sin överföringstjänst så 
att avgiften ligger över den godtagbara nivån 
i syfte att undvika att avkastningsmålet av en 
slumpartad eller oförutsägbar orsak inte upp-
nås. Perioden för utjämning av en avkastning 
som understiger en skälig avkastning begrän-

sas till nästa tillsynsperiod. Efter det kan av-
kastningen inte längre utjämnas. För att und-
vika att en ändring i en ägares avkastnings-
krav eller byte av nätinnehavare skall leda till 
att belopp som understiger en skälig avkast-
ning tas ut i efterskott under en lång tid är det 
ändamålsenligt att begränsa utjämningsperi-
odens längd. För att förhindra en betydande 
överprissättning skall nätinnehavaren i sam-
band med återbäring betala ränta på det be-
lopp som betalas tillbaka till kunden, om nät-
verksamhetens avkastning under tillsynsperi-
oden överstigit en skälig avkastning med 
minst 5 procent. Räntan på det belopp som 
skall sänkas beräknas som årlig ränta på hela 
det belopp som skall sänkas för den tillsyns-
period som utgått enligt genomsnittsräntan 
på eget kapital som fastställts genom beslut. 

Enligt 2 mom. kan elmarknadsmyndighe-
ten av särskilda skäl förlänga den utjäm-
ningsperiod som avses i 1 mom. Med ett så-
dant särskilt skäl som berättigar till förläng-
ning av utjämningsperioden avses t.ex. att 
elmarknadsmyndighetens beslut enligt denna 
paragraf på grund av ändringssökande för-
ändrats betydligt under utjämningsperioden. 
Att genomföra en utjämning under den åter-
stående utjämningsperioden kan i ett sådant 
fall leda till oändamålsenligt stora föränd-
ringar i avgifterna för överföringstjänsterna 
för både nätinnehavarna och deras kunder. 

38 d §. Överlåtelse av elnätsaffärsverk-
samhet och nätinnehavarnas fusionering un-
der en tillsynsperiod. I paragrafen bestäms 
om förlängning av tillsynsperioden och över-
föring av ansvar när en nätinnehavare överlå-
ter elnätsverksamheten till en ny verksam-
hetsutövare eller när en nätinnehavare fusio-
neras med en annan. Bestämmelsen innehål-
ler en allmän princip om överlåtelse av nät-
verksamheten enligt vilken beslutet om fast-
ställande inklusive de skyldigheter och rät-
tigheter som är förknippade med det och som 
gäller den nätverksamhet som skall överlåtas 
eller överföras skall tillämpas också på den 
mottagande verksamhetsutövaren för den 
återstående tillsynsperioden. Mottagaren eller 
den övertagande nätinnehavaren ansvarar för 
återbäring av avgifter för överföringstjänster 
till överlåtarens eller den fusionerande nätin-
nehavarens kunder enligt 38 c § också till 
den del återbäringen hänför sig till den till-
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synsperiod som föregick överlåtandet eller 
fusioneringen. Mottagaren eller den överta-
gande sammanslutningen får på motsvarande 
sätt dra fördel av rätten att höja avgifterna för 
överföringstjänsterna enligt 38 c § också till 
den del denna rätt hänför sig till överlåtarens 
eller den fusionerande nätinnehavarens nät-
verksamhet under den del av tillsynsperioden 
som föregick överlåtandet eller fusionering-
en. Till denna del motsvarar bestämmelsen 
principen om överföring av tillgångar och 
skulder i lagstiftningen om fusion mellan 
sammanslutningar. 

I händelse av att det uppstår oklarhet om 
omfattningen av det ansvar som överförs fö-
reslås i 2 mom. en bestämmelse enligt vilken 
elmarknadsmyndigheten på begäran skall 
meddela överlåtaren och mottagaren ett sär-
skilt beslut som fastställer omfattningen av 
det ansvar som överförs vid överlåtelsetid-
punkten. Överlåtaren och mottagaren skall ha 
rätt att söka ändring i beslutet. 

39 §. Tillsynsmyndigheternas befogenheter 
i tillsynsärenden. I paragrafen föreskrivs om 
behörighet att utöva tillsyn i efterhand för 
elmarknadsmyndigheten och handels- och 
industriministeriet, som är tillsynsmyndighe-
ter. Myndigheternas behörighet gäller tillsyn 
i efterhand, om det inte särskilt bestäms nå-
gon annanstans i lag att behörigheten gäller 
tillsyn på förhand. Elmarknadsmyndighetens 
behörighet att utöva tillsyn i efterhand omfat-
tar bl.a. de övervaknings- och uppföljnings-
uppgifter som nämns i artikel 23.1 i elmark-
nadsdirektivet och som ankommer på el-
marknadsmyndigheten. Bestämmelser om 
elmarknadsmyndighetens behörighet att ut-
öva tillsyn på förhand föreslås i 38 a §. 

Det föreslås att 1 mom. kompletteras med 
en bestämmelse om behörighet att utöva till-
syn i efterhand enligt CBT-förordningen. En-
ligt bestämmelsen skall också behörigheten 
för elmarknadsmyndigheten, som är till-
synsmyndighet vid tillsyn över CBT-
förordningen, ha karaktär av tillsyn i efter-
hand till den del det inte är fråga om behö-
righet enligt 38 a §. 

Det föreslås dessutom att 1 mom. skall 
ändras så att tillsynsmyndigheten i sitt beslut 
kan fastställa de uttryckliga åtgärder genom 
vilka den som omfattas av tillsyn i fall av 
överträdelse av bestämmelserna förpliktas att 

rätta sitt fel eller sin försummelse. Artikel 
23.4 i elmarknadsdirektivet förutsätter att be-
stämmelsen kompletteras till denna del. Till-
synsmyndigheten bemyndigas dessutom att 
bestämma att avgifter som tagits ut hos en-
skilda kunder och som konstaterats strida 
mot elmarknadslagen skall återbäras. Den 
behörighet som föreslås för elmarknadsmyn-
digheten gäller till denna del de fall där el-
marknadsmyndigheten uttryckligen konstate-
rat att en nätinnehavare har förfarit i strid 
med de bestämmelser som skall övervakas. 
Behörigheten omfattar däremot inte avtals-
tvister mellan en nätinnehavare och dennes 
kund, eftersom dessa frågor avgörs av all-
männa domstolar. På motsvarande sätt faller 
också fastställande av skadeståndsskyldighet 
enligt 44 § inom de allmänna domstolarnas 
behörighet. Den föreslagna ändringen baserar 
sig till denna del på uttalandet i riksdagens 
svar RSv 303/2002 rd. Återbäringen gäller 
andra återbäringar än sådana som avses i 38 c 
§ och som grundar sig på en tillsynsperiod. 
Enligt rättspraxis har Energimarknadsverket, 
som är elmarknadsmyndighet, i dagens läge 
inte behörighet att bestämma på vilket ut-
tryckligt sätt ett förfarande som konstaterats 
strida mot bestämmelserna skall rättas eller 
bestämma att avgifter som tagits ut i strid 
med bestämmelserna skall återbäras. 

Enligt 2 mom. kan tillsynsmyndigheten 
förena sitt förpliktande beslut med vite. Det 
föreslås att bestämmelsen kompletteras så att 
också beslut som meddelats med stöd av 38 
a�38 c § kan förenas med vite vid behov. 
Elmarknadsmyndigheten kan därmed vid be-
hov också förena sitt beslut om fastställande 
med vite. 

I 3 mom. föreslås en förtydligande be-
stämmelse genom vilken hänvisas till 42 kap. 
5 § avseende utlämnande av uppgifter till 
tillsynsmyndigheterna och till den bestäm-
melse om vitesförfarande som den innehåller. 

39 a §. Särskilda bestämmelser om hur el-
marknadsmyndigheten skall handlägga en 
begäran om utredning. I paragrafen före-
skrivs om de krav på behandlingstider som 
förutsätts i artikel 23.5 och som elmark-
nadsmyndigheten skall iaktta vid behand-
lingen av framställningar om utredning som 
gäller nätinnehavare. Enligt bestämmelsen 
skall elmarknadsmyndigheten behandla en 
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begäran om utredning som gäller nätinneha-
vare inom två månader från mottagandet av 
begäran. Elmarknadsmyndigheten kan för-
länga tidsfristen för behandlingen, om begä-
ran om utredning gäller avgifter för anslut-
ning av ett kraftverk på mer än 40 megavolt-
ampere eller om behandlingen av en begäran 
om utredning förutsätter att ytterligare upp-
gifter inhämtas. I det senare fallet kan fristen 
förlängas med högst två månader, varefter 
fristen ytterligare kan förlängas om den som 
begärt en utredning samtycker till detta. 

Det beräknas att beslut om fastställande en-
ligt 38 a § kommer att minska antalet fram-
ställningar om utredning av nätinnehavare 
som lämnas in till Energimarknadsverket. 
Kravet på behandlingstid i direktivet leder till 
att det i praktiken inte är möjligt att ordna 
med en tillräckligt effektiv och trovärdig nät-
övervakning utan att delvis övergå till att ut-
öva tillsyn på förhand. 

40 §. Hindrande av byggande av elnät utan 
tillstånd. Till paragrafen fogas en rubrik som 
beskriver innehållet. 

Det föreslås att bestämmelsen i 2 mom. om 
avbrytande av byggandet av ett kraftverk 
utan tillstånd och förbud att använda det skall 
upphävas. Bestämmelsen hänför sig till upp-
hävandet av de bestämmelser i elmarknads-
lagen som gäller tillstånd att bygga kraftverk. 

41 §. Lagens förhållande till konkurrens-
lagstiftningen. Till paragrafen fogas en rubrik 
som beskriver innehållet. 

På grundval av artikel 23.8 i elmarknadsdi-
rektivet föreslås i 2 mom. en bestämmelse 
som förpliktar till att avfatta berättelser om 
tillämpningen av lagen om konkurrensbe-
gränsningar på elmarknaden. Det föreslås att 
berättelsen skall avfattas av Konkurrensver-
ket. 

42 §. Lämnande av uppgifter till myndighe-
ter. De ändringar som föreslås i paragrafen 
preciserar bestämmelserna om lämnande av 
uppgifter till tillsynsmyndigheterna och 
kompletterar paragrafen med de bestämmel-
ser som den nya tillsynsmodellen förutsätter. 

Det föreslås att den bestämmelse stryks i 1 
mom. som gäller ministeriets möjlighet att 
föreskriva att statistisk information och övrig 
information skall ges en annan sammanslut-
ning än myndigheten. Någon sådan föreskrift 
har inte meddelats under lagens giltighetstid. 

Ändringen gör det möjligt att upphäva be-
stämmelsen om försvarsförvaltningens skyl-
dighet att lämna information i 9 § i elmark-
nadsförordningen, vilken annars borde tas in 
i lag. Dessutom föreslås att bestämmelsen 
preciseras i fråga om innehållet i anmäl-
ningsskyldigheten så att det av bestämmelsen 
tydligt framgår att de som övervakas är skyl-
diga att lämna ministeriet och elmarknads-
myndigheten de uppgifter som behövs för 
skötseln av tillsynsuppgifterna. Den före-
slagna preciseringen av momentet motsvarar 
nuvarande praxis för tillämpning av lagen. 

Det föreslås att bestämmelsen om elmark-
nadsmyndighetens granskningsbefogenheter i 
2 mom. ändras så att befogenheterna utöver 
det som angetts tidigare också gäller över-
vakning av att det beslut om fastställande 
som elmarknadsmyndigheten meddelat med 
stöd av sin behörighet att utöva tillsyn på 
förhand iakttas. 

Det föreslås att ett nytt 3 mom. fogas till 
paragrafen. I momentet bestäms om påföljder 
vid försummelse av de många skyldigheterna 
att lämna information som föreskrivs i el-
marknadslagen. Innehållet i den nya be-
stämmelsen stämmer överens med gällande 
39 §, som för närvarande tillämpas på mot-
svarande fall. Det behövs särskilda bestäm-
melser om skyldigheterna att lämna uppgif-
ter, eftersom det föreslås att sökande av änd-
ring i de tillsynsbeslut som elmarknadsmyn-
digheten meddelat med stöd av 39 § skall 
styras till marknadsdomstolen. Detta är dock 
inte ett ändamålsenligt förfarande när det 
gäller förvaltningsbeslut om verkställighet av 
skyldigheten att lämna uppgifter. 

43 §. Avgifter som tas ut för myndigheter-
nas prestationer. Till paragrafen fogas en ru-
brik som beskriver innehållet. 
 
 
10 kap. Skadestånd och straff 

44 §. Skadeståndsskyldighet. Genom lag 
444/2003, som trädde i kraft den 1 september 
2003, fogades ett nytt 2 mom. till 10 § och 
ändrades paragrafernas ordningsföljd i 6 a 
kap. så att 27 h § blev 27 i §. Skadeståndsbe-
stämmelsen i 44 § ändrades dock inte i enlig-
het med den ändrade numreringen, vilket in-
nebär att paragrafen innehåller en delvis fel-
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aktig hänvisningsbestämmelse. Det föreslås 
att den felaktiga hänvisningen ändras i enlig-
het med den nya paragrafnumreringen enligt 
444/2003. Ändringen ändrar inte innehållet 
jämfört med innehållet före ikraftträdandet 
av 444/2003. I enlighet med den tidigare 
ikraftträdandebestämmelsen tillämpas be-
stämmelsen också på elavtal som ingåtts före 
lagens ikraftträdande. 

45 §. Olovligt utövande av elnätsverksam-
het. Det föreslås att hotet om fängelsestraff 
stryks i straffbestämmelsen om olovligt ut-
övande av elnätsverksamhet, eftersom det en-
ligt centraliseringsprincipen i anslutning till 
revideringen av strafflagen gäller att straffbe-
stämmelser som innehåller hot om fängelse-
straff bör tas in i strafflagen. Samtidigt stryks 
hotet om straff i anslutning till verksamhet i 
strid med tillståndsvillkoren. 

46 §. Straffbar drift av kraftverk. Det före-
slås att paragrafen kompletteras med en 
straffbestämmelse som gäller anmälnings-
skyldighet enligt 36 a § i fråga om planerade 
underhållsstopp vid kraftverk samt flyttning 
av underhållsstopp. Dessutom föreslås att 
straffbestämmelsen gällande det system för 
tillstånd att bygga kraftverk som föreslås bli 
upphävt i 35 § skall slopas. 

Det föreslås bötesstraff för straffbar drift av 
kraftverk. Den som försummar skyldigheten 
att anmäla ett planerat underhållsstopp vid 
kraftverket enligt 36 a § 1 mom. och som 
därefter genomför ett underhållsstopp som 
omfattas av anmälningsskyldigheten gör sig 
skyldig till straffbar drift av kraftverket. 
Motsvarande hot om straff gäller också för 
den som bryter mot elmarknadsmyndighetens 
beslut om förflyttning av underhållsstoppet. 

47 §. Brott mot sekretess i fråga om sy-
stemförpliktelser. För brott mot sekretess en-
ligt 16 e § föreskrivs straff i enlighet med 38 
kap. 1 eller 2 § i strafflagen. På brott mot 
sekretess som avses i lagen skall, beroende 
på hur allvarlig gärningen är, tillämpas 
straffbestämmelsen om sekretessbrott eller 
sekretessförseelse. 

Enligt 35 § 1 mom. i offentlighetslagen 
skall till straff för brott mot skyldigheten att 
iaktta handlingssekretess dömas enligt 40 
kap. 5 § i strafflagen, om gärningen inte är 
straffbar enligt 38 kap. 1 eller 2 § eller om 
strängare straff för gärningen inte föreskrivs 

någon annanstans i lag. Bestämmelserna i 40 
kap. i strafflagen gäller tjänstebrott och brott 
som begås av anställda i en offentlig sam-
manslutning. I kapitlets 5 § bestäms om brott 
mot tjänstehemlighet och brott mot tjänste-
hemlighet av oaktsamhet. För brott mot 
tjänstehemlighet kan dömas till böter eller 
fängelse i högst två år. En tjänsteman kan 
även dömas till avsättning, om brottet visar 
att han eller hon är uppenbart olämplig för 
sitt uppdrag. För brott mot tjänstehemlighet 
av oaktsamhet kan dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader. Bestämmelser-
na i 38 kap. i strafflagen gäller informations- 
och kommunikationsbrott. I 1 § i kapitlet be-
stäms om sekretessbrott och i 2 § om sekre-
tessförseelse. För sekretessbrott kan gär-
ningsmannen dömas till böter eller fängelse i 
högst ett år. För sekretessförseelse kan gär-
ningsmannen dömas till böter. Sådana nätin-
nehavare och balansansvariga som avses i 4 
kap. i elmarknadslagen är förutom företag i 
privat ägo, vilka är verksamma i bolags- eller 
andelslagsform, också kommunala och statli-
ga affärsverk. Också en offentlig samman-
slutning kan vara systemansvarig. Det finns 
dock inget behov av ett strängare hot om 
straff för personer som är anställda i offentli-
ga sammanslutningar än det som gäller per-
soner som är anställda hos privatföretag, ef-
tersom de uppgifter som enligt elmarknads-
lagen skall omfattas av sekretess är gemen-
samma för alla aktörer i branschen oavsett 
deras juridiska ställning och eftersom uppgif-
terna egentligen inte är förenade med ut-
övande av offentlig makt. Till följd av detta 
skall samma straffbestämmelse tillämpas på 
alla personer som omfattas av sekretessen, 
oavsett om de är anställda hos en offentlig el-
ler privat sammanslutning. 
 
 
11 kap.  Särskilda stadganden 

48 §. Kommunens rätt att utöva elaffärs-
verksamhet utanför kommunens område. Till 
paragrafen fogas en rubrik som beskriver in-
nehållet. 

50 §. Handräckning. Till paragrafen fogas 
en rubrik som beskriver innehållet. 

51 §. Ändringssökande. Paragrafen inne-
håller ett förslag till nya bestämmelser om 
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sökande av ändring. Det föreslås en två-
stegsmodell för sökande av ändring i elmark-
nadsmyndighetens beslut. 

I 1 mom. bestäms om sökande av ändring 
till den del besvär avseende Energimark-
nadsverkets beslut i enlighet med huvudre-
geln i förvaltningsprocesslagen skall styras 
till de regionala förvaltningsdomstolarna. Hit 
hör andra ärenden än de som särskilt nämns i 
2 mom. Till de viktigaste grupper av ärenden 
som avses i momentet hör beslut i tillstånds-
ärenden samt beslut som gäller fullgörandet 
av skyldigheterna att lämna uppgifter. 

I 2 mom. bestäms om de ärenden i vilka 
sökande av ändring skall styras till mark-
nadsdomstolen. Hit hör de beslut om faststäl-
lande som gäller ekonomisk reglering och 
som omfattas av behörighet att utöva tillsyn 
på förhand enligt 38 a-38 b § samt de beslut 
om marknadstillsyn som omfattas av behö-
righet att utöva tillsyn i efterhand enligt 38 
c�38 d och 39 §. På behandlingen av besvär 
vid marknadsdomstolen tillämpas förvalt-
ningsprocesslagen, vilket är brukligt i fråga 
om konkurrensrättsliga ärenden. Beträffande 
offentligheten för behandlingen och hand-
lingarna föreskrivs särskilt i marknadsdom-
stolslagen (1527/2001). 

I 3 mom. föreskrivs om sökande av ändring 
i de beslut som handels- och industriministe-
riet och första instansens fullföljdsdomstolar 
meddelat. Elmarknadsmyndigheten skall ha 
rätt att söka ändring i ett beslut av en full-
följdsdomstol genom vilket domstolen har 
upphävt eller ändrat elmarknadsmyndighe-
tens beslut. 

52 §. Specialbestämmelser om verkställ-
barheten av elmarknadsmyndighetens beslut. 
Det föreslås att bestämmelsen om förfarandet 
i anslutning till genomförandet av rådets di-
rektiv om transitering av elektricitet genom 
kraftledningsnät (90/547/EEG) skall upphä-
vas. Det är nödvändigt att upphäva bestäm-
melsen, eftersom det nämnda direktivet har 
upphävts genom elmarknadsdirektivet den 1 
juli 2004. 

I den nya bestämmelsen i paragrafen utfär-
das specialbestämmelser om verkställbarhe-
ten för elmarknadsmyndighetens beslut. I en-
lighet med artikel 23.5-6 i elmarknadsdirek-
tivet skall de beslut om fastställande och 
övervakning som elmarknadsmyndigheten 

meddelat med stöd av 38 a�38 d och 39 § i 
regel få verkställas även om de överklagas. 
Ett beslut enligt det nya 39 § 1 mom. som 
gäller återbäring till en enskild kund av av-
gifter som tagits ut på felaktiga grunder eller 
ett beslut som gäller utdömande av vite får 
dock inte verkställas innan det har vunnit 
laga kraft. Fullföljdsdomstolen skall dessut-
om kunna utfärda bestämmelser om verkstäl-
ligheten av beslut enligt de allmänna före-
skrifterna i förvaltningsprocesslagen. På 
verkställbarheten av andra beslut av elmark-
nadsmyndigheten än de som nämns i para-
grafen tillämpas de allmänna bestämmelserna 
i förvaltningsprocesslagen. 

53 §. Bemyndigande att utfärda förord-
ning. Paragrafen ändras i enlighet med 80 § 1 
mom. i grundlagen så att det preciseras att 
närmare bestämmelser om verkställigheten 
av lagen utfärdas genom förordning av stats-
rådet. I den gällande paragrafen sägs att när-
mare bestämmelser om verkställigheten av 
lagen utfärdas genom förordning. 
 
 
 
12 kap. Ikraftträdande och övergångs-

stadganden 

54 §. I 1 mom. ingår en övergångsbestäm-
melse enligt vilken närmare bestämmelser 
om den överföringsskyldighet som nämns i 
10 §, den prissättningsprincip som nämns i 
15 § och den särredovisning av verksamhe-
terna som avses i 28 § utfärdas genom för-
ordning. Bestämmelsen om ikraftträdandet 
av dessa förpliktelser finns i 14 § i elmark-
nadsförordningen. Alla förpliktelser som 
nämns i övergångsbestämmelsen gäller för 
närvarande, eftersom den övergångsperiod 
som angetts genom förordning gick ut den 1 
januari 1997. Eftersom de förpliktelser som 
nämns i övergångsbestämmelsen gäller, före-
slås att bestämmelsen upphävs till denna del 
för att 14 § i elmarknadsförordningen skall 
kunna upphävas. Upphävandet av bestäm-
melserna påverkar inte förpliktelsernas gil-
tighet. 

Av samma orsak föreslås att bestämmelsen 
i 2 mom. om möjligheten att flytta tidpunkten 
för ikraftträdandet av särredovisningsskyl-
digheten skall upphävas. 
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55 §. Ikraftträdande och övergångsbe-
stämmelser. Till paragrafen fogas en rubrik 
som beskriver innehållet. 

 
 

1.2. Marknadsdomstolslagen 

1 §. Marknadsdomstolens behörighet och 
verksamhetsställe. Till paragrafen fogas en 
bestämmelse där det konstateras att mark-
nadsdomstolen är behörig att behandla de 
ärenden som hör till dess behörighet enligt 
elmarknadslagen och naturgasmarknadslagen 
(508/2000). 

5 §. Behörighetsvillkor för och förordnan-
de av sakkunnigledamöter. Det föreslås att 
bestämmelsen i 2 mom. om behörighet för 
sakkunnigledamöter med uppdraget som bi-
syssla kompletteras så att även förtrogenhet 
med elmarknaden godtas som behörighets-
villkor. Behörighetsvillkoren för sakkunnig-
ledamöter som behandlar energimarknads-
ärenden sammanfaller med behörighetsvill-
koren för sakkunnigledamöter som behandlar 
ärenden som hänför sig till konkurrens- och 
upphandlingslagstiftningen. 

8 §. Sektioner. Bestämmelsen om mark-
nadsdomstolens sektioner kompletteras med 
ärenden som hör till området för energimark-
nadslagstiftningen. Inom marknadsdomsto-
lens organisation jämställs ärenden som hör 
till området för energimarknadslagstiftningen 
med ärenden som hör till området för kon-
kurrens- och upphandlingslagstiftningen. 

9 §. Domförhet. Bestämmelsen om mark-
nadsdomstolens domförhet kompletteras med 
en bestämmelse om domförhet i energimark-
nadsärenden. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar bestämmelsen om domförhet i 
upphandlingsärenden och marknadsrättsliga 
ärenden. 

15 §. Behandlingens offentlighet. Bestäm-
melsen om offentlighet i marknadsdomsto-
lens behandling kompletteras med en be-
stämmelse om energimarknadsärenden. 
Ärenden som hör till denna grupp av ärenden 
är ofta förenade med affärshemligheter för de 
företag som är parter. Det föreslås därför att 
bestämmelserna om behandlingens offentlig-
het till denna del jämställs med bestämmel-
serna om konkurrens- och upphandlingsären-
dens offentlighet. 

2.  Närmare bestämmelser  

I förslaget ingår en revidering av normgiv-
ningsbehörigheten enligt elmarknadslagen. 
Revideringen innebär att normgivningsbehö-
righeten överförs från handels- och industri-
ministeriet dels till statsrådet och dels till 
Energimarknadsverket. Det föreslås att stats-
rådet skall bemyndigas att utfärda förord-
ningar gällande avräkning av elhandeln och 
byggande av kraftverk. Till Energimarknads-
verket överförs normgivningsrätt i fråga om 
detaljer och förfaringssätt när det gäller full-
görandet av de anmälningsskyldigheter som 
föreskrivits för elverksföretag. 

Elmarknadsförordningen revideras. När be-
stämmelsen om befrielse från tillstånd för el-
nätsverksamhet i 1 § i elmarknadsförord-
ningen tas in i elmarknadslagen förutsätts att 
1 § i förordningen upphävs. Likaså förutsätts 
det att 2 § i elmarknadsförordningen upphävs 
när bestämmelserna om de tekniska, ekono-
miska och organisatoriska villkor som den 
som ansöker om elnätstillstånd skall uppfylla 
tas in i lagen. När de bestämmelser om av-
gränsning av tillämpningsområdet för el-
marknadslagen som för närvarande finns i 9 
§ i elmarknadsförordningen tas in i lagen 
förutsätts det att 9 § i förordningen upphävs. 
I detta sammanhang upphävs också över-
gångsbestämmelsen i 14 § i elmarknadsför-
ordningen, där det bestäms om ikraftträdan-
det av förpliktelserna enligt 10, 15 och 28 § i 
elmarknadslagen. Alla förpliktelser som av-
ses i övergångsbestämmelsen gäller för när-
varande, eftersom övergångsperioden gick ut 
den 1 januari 1997. 

Som stöd för övervakningen av den skyl-
dighet som i 15 § 3 mom. i elmarknadslagen 
föreslås för distributionsnätsinnehavare och 
enligt vilken distributionsnätsinnehavaren 
skall tillämpa egna priser på överförings-
tjänsterna inom de delar av ansvarsområdet 
som är geografiskt åtskilda förutsätts att nät-
verksamheterna inom de aktuella ansvarsom-
rådena särredovisas. Avsikten är att denna 
förpliktelse skall föreskrivas genom förord-
ning av statsrådet med stöd av bemyndigan-
det i 28 § 2 mom. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas 
bestämmelser om verkställighet av den an-
mälningsskyldighet som förutsätts i den före-
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slagna bestämmelsen i 36 a § och som gäller 
anmälan om och förflyttning av underhålls-
stopp vid kraftverk. 

Det föreslås att bemyndigandet att utfärda 
förordningar gällande avräkning av elhandeln 
och byggande av kraftverk skall överföras 
från handels- och industriministeriet till stats-
rådet. Ändringar som gäller dessa ingår i de 
föreslagna bestämmelserna i 16 c, 16 d och 
36 § i elmarknadslagen. Ändringarna syftar 
till att förtydliga och förenhetliga bestäm-
melserna om mätning av elleveranser och av-
räkning av elhandeln samt att utfärda be-
stämmelser som behövs för en effektivare 
uppföljning av balansen mellan förbrukning-
en och tillförseln av el. 

Genom förordning av handels- och indu-
striministeriet utfärdas närmare bestämmel-
ser om de krav på särredovisning av verk-
samheter som föreskrivs för elnätsinnehava-
ren i det föreslagna 34 c § 2 mom. i elmark-
nadslagen. 

I de fall som avses i de ändringar som före-
slås i 6 § 2 mom., 12 § 2 och 3 mom., 13, 22 
och 23 § samt 34 §:n 2 mom. i elmarknadsla-
gen skall normgivningsrätten överföras från 
handels- och industriministeriet till Energi-
marknadsverket. Energimarknadsverkets 
normbeslut skall gälla detaljer och förfa-
ringssätt i fråga om fullgörandet av de olika 
anmälningsskyldigheter som föreskrivits för 
elverksföretag. 

Med anledning av ändringarna av norm-
givningsbehörigheten föreslås i övergångsbe-
stämmelserna i elmarknadslagen en bestäm-
melse enligt vilken förordningar och beslut 
som baserar sig på gällande behörighet skall 
fortsätta att gälla tills nya bestämmelser eller 
föreskrifter av den behöriga myndigheten 
träder i kraft. 

Den partiella styrningen av ändringssökan-
de enligt elmarknadslagen och naturgas-
marknadslagen till marknadsdomstolen för-
utsätter att justitieministeriets förordning om 
marknadsdomstolen (144/2002) komplette-
ras. 
 
 
3.  Ikraftträdande 

Bortsett från vissa övergångsperioder skall 
elmarknadsdirektivet genomföras nationellt 

före den 1 juli 2004. Avsikten är därför att de 
föreslagna lagarna skall träda i kraft så snart 
som möjligt efter det att de har antagits och 
blivit stadfästa. 

Bestämmelsen i 15 § 3 mom. i elmarknads-
lagen om separat prissättning av överförings-
tjänster skall dock gälla bara de delar av dis-
tributionsnätsinnehavarens ansvarsområde 
som är geografiskt åtskilda och som bildats 
efter lagens ikraftträdande. På grund av 
övergångsbestämmelsen medför den före-
slagna ändringen av 15 § 3 mom. inte några 
ändringar i de avgifter för överföringstjänster 
som utformats på grundval av företagsarran-
gemang som genomförts före lagens ikraft-
trädande. 

Bestämmelsen i 15 b § i elmarknadslagen 
skall inte tillämpas på avtal om anskaffning 
av förlustenergi för viss tid som ingåtts före 
ikraftträdandet. Det behövs inte någon över-
gångsbestämmelse för anskaffningsavtal som 
gäller tills vidare, eftersom sådana avtal i 
praktiken innehåller ett uppsägningsvillkor 
utifrån vilket nätinnehavaren i enlighet med 
villkoren i anskaffningsavtalet kan vidta åt-
gärder för att konkurrensutsätta anskaffning-
en av förlustenergi. 

Den ändring som gäller 27 a § 1 mom. i 
elmarknadslagen skall också tillämpas på el-
avtal som har ingåtts före lagens ikraftträ-
dande, förutsatt att dröjsmålet vid kopplandet 
av anslutningen har skett efter ikraftträdan-
det. Detta är motiverat, eftersom införandet 
av eurovalutan och tillämpningen av två 
standardersättningar skulle kunna medföra 
osäkerhet i fråga om beloppet av den stan-
dardersättning som är avsedd att skydda kon-
sumenterna. Av skäl som hänför sig till kon-
sumentskyddet skall också 44 § tillämpas på 
avtal som har ingåtts före ikraftträdandet. 

När bestämmelsen om juridisk åtskillnad i 
34 a § i elmarknadslagen tillämpas skall vid 
beräkning av det tröskelvärde som ligger till 
grund för förpliktelsen också de kalenderår 
som gått ut före lagens ikraftträdande räknas 
in i de senast utgångna kalenderåren. Om 
tröskelvärdet för ett företag som utövar el-
nätsverksamhet har uppfyllts före ikraftträ-
dandet skall de ändringar i företagsstrukturen 
som den juridiska åtskillnaden av nätverk-
samheten förutsätter genomföras före den 1 
januari 2007. 
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Anmälan om ett planerat underhållsstopp 
vid ett kraftverk enligt 36 a § 1 mom. i el-
marknadslagen skall göras inom 14 dagar ef-
ter lagens ikraftträdande, om det vid ikraft-
trädandet är mindre än sex månader till tid-
punkten för det planerade underhållsstoppet. 

Det föreslås att den första tillsynsperioden 
för elnätsinnehavare enligt 38 a § i elmark-
nadslagen skall börja den 1 januari 2005. För 
de flesta nätinnehavare börjar den första hela 
räkenskapsperioden efter ikraftträdandet vid 
denna tidpunkt. Det är inte motiverat att 
övergå till en ny tillsynsmodell mitt under 
räkenskapsperioden. För elnätsinnehavare är 
den första tillsynsperioden tre år i stället för 
fyra år. 

Det föreslås att specialbestämmelserna om 
behandlingstiden för begäran om utredning 
enligt 39 a § skall tillämpas på begäran om 
utredning som elmarknadsmyndigheten har 
mottagit efter lagens ikraftträdande. 

Det föreslås att 51 § 2 mom. gällande en 
tvåstegsmodell för sökande av ändring skall 
tillämpas på beslut som elmarknadsmyndig-
heten meddelat med stöd av 39 §, om be-
slutsärendet har väckts efter lagens ikraftträ-
dande. Bestämmelsen syftar till att förhindra 
att besvär över tillsynsbeslut enligt den tidi-
gare lagstiftningen skall styras till marknads-
domstolen och öka dess arbetsmängd i det 
skede då besvär över de första besluten om 
fastställande enligt den nya tillsynsmodellen 
behandlas i marknadsdomstolen. 

De förordningar och beslut som handels- 
och industriministeriet utfärdat med stöd av 
de bestämmelser i 6 § 2 mom., 13 §, 16 c § 2 
mom., 16 d §, 22 § 2 mom., 23 § eller 34 § 1 
eller 2 mom. som gäller när elmarknadslagen 
träder i kraft fortsätter att gälla tills de nya 
bestämmelserna eller föreskrifterna av den 
behöriga myndigheten träder i kraft. 

Enligt ikraftträdandebestämmelsen i mark-
nadsdomstolslagen skall statsrådet vid behov 
till marknadsdomstolen kunna förordna nya 
sakkunnigledamöter med uppdraget som bi-
syssla, vilkas mandattid skall sträcka sig till 
utgången av mandattiden för de sakkunnigle-
damöter som förordnats tidigare. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter skall få vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
 

4.  Lagst i f tningsordning 

4.1. Frihet att utöva näring 

Med stöd av 18 § 1 mom. i grundlagen har 
var och en i enlighet med lag rätt att skaffa 
sig sin försörjning genom arbete, yrke eller 
näring som han eller hon valt fritt. Principen 
om näringsfrihet enligt grundlagen betraktas 
som huvudregel för näringsutövande, vilken 
trots allt kan frångås genom att tillståndsplikt 
föreskrivs. Tillståndsplikt skall alltid regleras 
i lag, som skall fylla de krav på noggrann av-
gränsning och exakthet som gäller inskränk-
ning av grundläggande fri- och rättigheter. 
Det väsentliga innehållet i inskränkningar, 
såsom deras omfattning och villkoren för 
dem, skall framgå av lagen (t.ex. GrUU 
4/2000 rd). 

Med stöd av 4 § i elmarknadslagen får en-
dast innehavare av elnätstillstånd utöva el-
nätsverksamhet. I 2 kap. finns bestämmelser 
om villkoren för beviljande av tillstånd, in-
nehållet i tillstånd samt ändring och återta-
gande av tillstånd. De föreslagna ändringarna 
innebär att villkoren för tillståndsplikt och de 
bestämmelser som befriar nätinnehavaren 
från skyldigheten att ansöka om elnätstill-
stånd tas in på lagnivå samt att villkoren för 
ändring och återtagande av tillstånd precise-
ras. Grundlagsutskottet har tagit ställning till 
de föreslagna bestämmelserna i sitt utlåtande 
GrUU 62/2002 rd. 

Kravet på juridisk åtskillnad av elnätsverk-
samhet enligt 34 a § i elmarknadslagen be-
gränsar nätverksamhetsutövarens frihet att 
ordna nätverksamheten enligt egna önske-
mål. 

Regleringen av tillståndspliktig elnätsverk-
samhet baserar sig i enlighet med 80 § i 
grundlagen på tillräckligt exakta och nog-
grant avgränsade bestämmelser på lagnivå, 
av vilka nätinnehavarens rättigheter och 
skyldigheter framgår. När det gäller till-
ståndsförfarandena är förslaget inte proble-
matiskt med tanke på 18 § 1 mom. i grundla-
gen. Motsvarande bedömning kan också gö-
ras när juridisk åtskillnad granskas som en 
inskränkning av näringsfriheten. 
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4.2. Egendomsskydd 

Ändringar i regleringen av elnätsverksamhet 
 

När de föreslagna villkoren uppfylls skall 
elnätsverksamheten i enlighet med den före-
slagna 34 a § i elmarknadslagen juridiskt åt-
skiljas från elproduktions- och elförsälj-
ningsverksamheterna inom samma företag el-
ler företagsgrupp. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen i 38 a § i elmarknadslagen skall 
elmarknadsmyndigheten genom enskilda be-
slut fastställa villkoren för de tjänster som 
nätinnehavare och stamnätsinnehavare med 
systemansvar tillhandahåller samt metoderna 
för prissättning av tjänsterna innan de införs. 
Bestämmelserna bör granskas utifrån regler-
ingen av egendomsskydd i 15 § i grundlagen. 

Grundlagsutskottet har antagit flera all-
männa kriterier för bedömning av när det är 
möjligt att ingripa i egendomsskyddet med 
stöd av en vanlig lag. Enligt grundlagsutskot-
tets praxis kan utan hinder av 15 § i grundla-
gen bestämmas om begränsning av ägande-
rätten genom en vanlig lag, om begränsning-
en inte kränker ägarens rätt till normalt, skä-
ligt och förnuftigt nyttjande av sin egendom 
(t.ex. GrUU 13/1989 rd, GrUU 3/1990 rd, 
GrUU 9/1990 rd, GrUU 19/1994 rd, GrUU 
4/2000 rd). Begränsningsgrunderna i fråga 
om de grundläggande fri- och rättigheterna 
skall vara godtagbara och begränsningen på-
kallad av ett vägande samhälleligt behov. 
Begränsningen skall också uppfylla kraven 
på proportionalitet. Den skall vara nödvändig 
för att ett godtagbart syfte skall kunna nås 
och den får inte sträcka sig längre än vad 
som är motiverat med tanke på vikten av det 
samhälleliga intresset i relation till det 
skyddsvärda rättsgoda. 

Grundlagsutskottet har tidigare behandlat 
el-, naturgas- och kommunikationsnäten bl.a. 
i samband med stiftandet av kabelsändnings-
lagen (GrUU 2/1986 rd), elmarknadslagen 
(GrUU 19/1994 rd), telelagen (GrUU 1/1996 
rd), telemarknadslagen (GrUU 47/1996 rd) 
och naturgasmarknadslagen (GrUU 4/2000 
rd) samt i samband med ändringarna av te-
lemarknadslagen (GrUU 34/2000 rd och 
GrUU 5/2001 rd), ändringarna av kommuni-
kationsmarknadslagstiftningen (GrUU 
8/2002 rd och GrUU 61/2002 rd) och änd-

ringen av elmarknadslagen (GrUU 63/2002 
rd). Utskottet har i dessa sammanhang kon-
staterat att det är fråga om en speciell egen-
dom som används enbart för en viss typ av 
verksamhet och de skyldigheter som hänför 
sig till den. I fråga om skyldigheterna har ut-
skottet ansett att de är lämpliga med tanke på 
egendomens speciella karaktär. Grundlagsut-
skottets praxis hittills kan summeras som att 
skyldigheter av nämnda typ med beaktande 
av egendomens speciella karaktär stämmer 
överens med grundlagen, om skyldigheterna 
grundar sig på noggranna bestämmelser i la-
gen och är skäliga från ägarens synpunkt. 

Elnätsverksamheten utgör ett naturligt mo-
nopol, eftersom det oftast inte är ekonomiskt 
lönsamt att bygga ett parallellt och konkurre-
rande nät. Monopolställningen för distribu-
tionsnätsinnehavare och stamnätsinnehavare 
som påförts systemansvar är till vissa delar 
fastställd i elmarknadslagen. Med stöd av 
elmarknadslagen är nätinnehavaren bunden 
av nätutvecklings-, anslutnings- och överfö-
ringsskyldighet. Nätinnehavaren skall till-
handahålla överföringstjänster till alla intres-
serade, och elnätet bör då vara en oavhängig 
marknadsplats. Grundlagsutskottet har i sitt 
utlåtande om regeringens proposition 
138/1994 med förslag till elmarknadslag 
(GrUU 19/1994 rd) konstaterat att den över-
föringsskyldighet som enligt 10 § gäller in-
nehavare av nättillstånd inte förutsätter att 
lagen stiftas i grundlagsordning när det gäller 
grundlagsskyddet av egendom. Grundlagsut-
skottet konstaterade i sitt utlåtande att över-
föringsskyldigheten innebär att rätten att 
nyttja egendom begränsas, men ansåg att be-
gränsningen är godtagbar med tanke på nor-
malt, skäligt och förnuftigt nyttjande av 
egendomen. För att bevara en skälig möjlig-
het att nyttja egendomen bör nätinnehavaren 
ha rätt att ta ut en skälig ersättning för över-
föringstjänsterna. Utgående från detta ansåg 
utskottet att lagen kan stiftas i normal lag-
stiftningsordning. Grundlagsutskottet har i 
sitt utlåtande avseende naturgasmarknadsla-
gen (GrUU 4/2000 rd) konstaterat att överfö-
rings- och distributionsnätsverksamheten i 
fråga om naturgas präglas av s.k. naturligt 
monopol och att det därför är nödvändigt och 
acceptabelt att naturgasnätsverksamheten re-
gleras. Utskottet har också hänvisat till att 
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målet med regleringen är att öka konkurren-
sen på naturgasmarknaden. 

Det föreslagna kravet på juridiskt åtskild 
nätverksamhet begränsar friheten för utöva-
ren av nätverksamhet när det gäller att fritt 
välja företagsstruktur för nätverksamheten. 
Det huvudsakliga syftet med bestämmelserna 
om åtskiljande av verksamheterna i 7 kap. i 
elmarknadslagen har varit att göra elaffärs-
verksamheterna öppnare och jämlikare och 
på så vis försvåra korssubvention mellan nät-
verksamheten för ett naturligt eller lagbaserat 
monopol och konkurrensutsatta affärsverk-
samheter. Kravet på juridiskt åtskild nätverk-
samhet skärper lagens ursprungliga krav på 
åtskiljande. Detta är motiverat, eftersom det 
kan anses att juridisk åtskillnad på ett säkrare 
sätt än tidigare garanterar opartisk elnäts-
verksamhet och en öppnare elmarknad samt 
förhindrande av korssubvention mellan olika 
elaffärsverksamheter. Eftersom elenergi som 
produkt inte fysiskt sett kan hanteras separat 
från elnätet, är det för möjliggörande av kon-
kurrens på elmarknaden och inom elhandel 
som inte är bunden av ägande nödvändigt att 
elnätsverksamheten så bra som möjligt åt-
skiljs från elförsäljningsaffärsverksamheten 
via företagsstrukturen och bokföringen. De 
aktuella målen kan betraktas som godtagbara 
begränsningsgrunder med tanke på egen-
domsskyddet. Den föreslagna skyldigheten 
att utöva elnätsverksamhet separat från andra 
elaffärsverksamheter kan betraktas som en 
obetydlig begränsning av friheten att nyttja 
elnätsegendomen. Det kan också anses att 
kravet på juridisk åtskillnad är förenligt med 
den princip om proportionalitet som begrän-
sar möjligheten att ingripa i de rättigheter 
som skyddas i grundlagen, eftersom de verk-
samheter som omfattas av skyldigheten defi-
nieras exakt och med noggrann avgränsning 
genom de tröskelvärden som anges i den för-
slagna 34 a §. Tillämpningen av tröskelvär-
den innebär dessutom att kravet på juridiskt 
åtskild nätverksamhet gäller enbart medelsto-
ra och stora företag som utövar elnätsverk-
samhet. Kravet på juridisk åtskillnad är inte 
förenat med något krav på ägarbaserad åt-
skillnad av affärsverksamheterna, vilket i sin 
tur skulle innebära ett kraftigare ingrepp i 
äganderättsskyddet. 

Enligt förslaget skall tillsynsmyndigheten 

på förhand fastställa villkoren för nätinneha-
varnas tjänster och metoderna för prissätt-
ning av tjänsterna. Detta medför att den som 
utövar nätverksamhet har begränsad frihet att 
bestämma om villkoren för nätverksamheten 
på önskat sätt. Grunderna för villkoren och 
metoderna för prissättning samt tillsynsmyn-
dighetens behörighet regleras trots allt ge-
nom lag. De villkor och prissättningsmetoder 
som myndigheten anger begränsar inte el-
nätsägarens rätt till normalt, skäligt och för-
nuftigt nyttjande av sin egendom. I bestäm-
melserna har nätinnehavarna tryggats rätt att 
ta ut en skälig ersättning hos elnätsanvändar-
na. I elmarknadslagen finns redan nu be-
stämmelser om de villkor och prissättnings-
metoder som skall fastställas av tillsynsmyn-
digheten, och det föreslås inte några bety-
dande ändringar av dessa bestämmelser. Nät-
innehavarna skall också i dag iaktta dessa be-
stämmelser när de uppställer villkor för sina 
tjänster. På motsvarande sätt övervakar el-
marknadsmyndigheten i efterhand att dessa 
bestämmelser iakttas. I detta avseende preci-
serar och förtydligar den föreslagna ändring-
en bara nätinnehavarnas existerande skyldig-
heter. Ett förfarande där tillsyn delvis utövas 
på förhand förbättrar å andra sidan också 
möjligheterna att förutse myndighetsbeslut 
som påverkar nätinnehavarnas verksamhet 
och underlättar därigenom nätinnehavarnas 
verksamhetsmöjligheter. En nätinnehavare 
har rätt att söka ändring i elmarknadsmyn-
dighetens beslut. Som motvikt till elmark-
nadsmyndighetens tilltagande befogenheter 
föreslås att nätinnehavarnas rättsskydd sam-
tidigt förbättras genom en övergång till en 
tvåstegsmodell för sökande av ändring. Den 
föreslagna ändringen i fråga om tillsynen 
föranleder inte några ändringar i normalt och 
förnuftigt nyttjande av egendomen för dem 
som omfattas av tillsynen och den bedöms 
inte heller bli oskälig för nätinnehavarna och 
de systemansvariga. 

Med stöd av vad som anförts ovan kan det 
antas att den föreslagna skärpningen av sär-
redovisningsskyldigheten och ändringen i 
fråga om tillsynen över nätverksamheten inte 
kommer att medföra några problem med tan-
ke på egendomsskyddet. 
Underhållsstopp vid kraftverk 

Enligt den föreslagna 36 a § i elmarknads-
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lagen skall elmarknadsmyndigheten få be-
stämma att tidpunkten för planerade under-
hållsstopp vid stora kraftverk för separat pro-
duktion på grund av en stram elproduktions-
situation skall flyttas så att underhållsstoppet 
infaller utanför vintersäsongen. Bestämmel-
sen bör granskas utifrån regleringen av egen-
domsskydd i 15 § i grundlagen. 

Också i detta fall gäller bestämmelsen en 
särskild egendom som nyttjas uteslutande för 
en bestämd form av verksamhet och de för-
pliktelser som hör samman med den. Be-
dömningen av bestämmelsen med tanke på 
egendomsskyddet har således samma ut-
gångspunkter som avses ovan i fråga om el-
nät. Utnyttjandet av kapaciteten vid kraftver-
ken är störst under vintern när efterfrågan på 
el är störst. På motsvarande sätt är det ända-
målsenligast att låta underhållsstoppen infalla 
vid sådana tidpunkter då volymen för efter-
frågan på el inte befinner sig på en hög nivå 
och då inte heller marknadspriset på el är på 
högsta nivå. Det föreslagna förfarandet hind-
rar inte att kraftverk repareras i händelse av 
oförutsedda fel. Om elproducenten så önskar 
kan elproducenten förflytta underhållsstoppet 
till tiden före vintersäsongen, om elproducen-
ten misstänker att det kommer att förekomma 
fel vid kraftverket under vintern. Förslaget 
begränsar således inte normal, skälig och 
förnuftig drift av kraftverken. Tillämpnings-
området för bestämmelsen omfattar bara sto-
ra kraftverk av riksintresse. Tillämpningsom-
rådet omfattar inte kraftverk för kombinerad 
produktion av el och värme för samhällen 
och industrin, vilkas drift vid sidan av elpri-
set också styrs av värmebehovet och indust-
riella produktionsprocesser. Tillämpnings-
området begränsas uteslutande till den tid-
punkt då efterfrågan på el kulminerar i Fin-
land. Bestämmelsen förpliktar inte heller el-
producenten att driva sitt kraftverk vid 
nämnda tidpunkt, utan kraftverksinnehavaren 
skall fortfarande självständigt fatta driftbeslut 
på produktionsmässiga grunder. Därmed kan 
det anses att den föreslagna bestämmelsen 
uppfyller kraven enligt principen om propor-
tionalitet. Medborgarna, företagen och hela 
samhället skulle däremot åsamkas stora kost-
nader, om det blev nödvändigt att begränsa 
elanvändningen genom roterande elavbrott 
på grund av otillräcklig eltillförsel eller om 

kraftverk hölls ur drift för manipulation av 
marknadspriset på el. Det kan således anses 
att det också finns en vägande samhällsrela-
terad grund när det gäller begränsning av den 
grundläggande friheten. 

Med stöd av vad som anförts ovan kan det 
antas att den föreslagna bestämmelsen inte 
kommer att medföra några problem med tan-
ke på egendomsskyddet. 
 
Retroaktiva verkningar av regleringen 
 

Förslaget innehåller vissa bestämmelser 
som påverkar gällande elavtal. Enligt 4 mom. 
i ikraftträdandebestämmelsen i elmarknads-
lagen skall bestämmelsen om dröjsmål med 
kopplandet av en elanslutning i 27 a § 1 
mom. också tillämpas på elavtal som ingåtts 
före lagens ikraftträdande, om dröjsmålet har 
inträffat efter ikraftträdandet. Skadeståndsbe-
stämmelsen i 44 § skall också tillämpas på 
elavtal som ingåtts före ikraftträdandet. 

Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis 
omfattas avtalsförhållandens fortbestånd av 
det egendomsskydd som tryggas i 15 § i 
grundlagen. Grundlagsutskottet har i sin 
tolkningspraxis ställt sig negativt till ingrepp 
som betraktats som retroaktiva, även om det 
inte är en absolut regel att ingrepp inte får 
göras i avtalsförhållanden (t.ex. utlåtandet 
gällande 6 a kap. i elmarknadslagen GrUU 
33/1998 rd samt utlåtandena GrUU 37/1998 
rd, GrUU 48/1998 rd, GrUU 5/2002 rd och 
GrUU 63/2002 rd). Reglering som gör in-
trång på egendomsskyddet bör bedömas ut-
ifrån de allmänna förutsättningarna för be-
gränsningar i de grundläggande fri- och rät-
tigheterna. 

I 27 a § i elmarknadslagen handlar det om 
att skydda konsumenten i avtalsförhållanden 
på elmarknaden. Enligt grundlagsutskottets 
tidigare utlåtandepraxis är grunderna således 
godtagbara med tanke på de grundläggande 
fri- och rättigheterna. Grundlagsutskottet har 
i sina tidigare utlåtanden om bestämmelserna 
i 6 a kap. i elmarknadslagen ansett att grund-
lagens bestämmelser om egendomsskydd 
(GrUU 33/1998 rd och GrUU 63/2002 rd) 
inte ställer något hinder för att bestämmel-
serna får retroaktiv verkan. Bestämmelsen 
om standardersättning vid dröjsmål med 
kopplandet av en elanslutning tillämpas på 
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dröjsmål som inträffar efter lagens ikraftträ-
dande. På grund av jämlikhetsbestämmelser-
na i 6 § i grundlagen är det motiverat att kon-
sumentskyddsbestämmelser av detta slag 
också, i enlighet med förslaget, skall gälla 
avtal som ingåtts innan lagen träder i kraft. 
Ändringen av 44 § handlar dessutom om att 
precisera den tidigare bestämmelsen samt att 
rätta en hänvisning som kvarstått som felak-
tig vid en tidigare lagändring. Det handlar så-
ledes om att precisera och förtydliga ett tidi-
gare rättsförhållande. I dessa fall blir regler-
ingen inte oskälig för avtalsparterna. 

I 15 b § föreslås bli bestämt om den skyl-
dighet som i elmarknadsdirektivet uppställs 
för nätinnehavare och enligt vilken nätinne-
havarna skall konkurrensutsätta anskaffning-
en av energi som skall användas för att täcka 
överföringsförlusterna i elnätet. Enligt el-
marknadsdirektivet skall bestämmelsen i frå-
ga om distributionsnätsinnehavare tillämpas 
på anskaffningsavtal som ingåtts efter den 1 
januari 2002. Med anledning av regleringen 
av egendomsskyddet i grundlagen föreslås 
dock att 15 b §, trots kravet enligt direktivet, 
inte skall tillämpas på tidsbundna avtal om 
anskaffning av förlustenergi som ingåtts före 
lagens ikraftträdande. Det behövs inte någon 
övergångsbestämmelse för anskaffningsavtal 
som gäller tills vidare, eftersom sådana avtal 
i praktiken innehåller ett uppsägningsvillkor 
utifrån vilket nätinnehavaren i enlighet med 
villkoren i anskaffningsavtalet kan vidta åt-
gärder för att konkurrensutsätta anskaffning-
en av förlustenergi. 

Enligt förslaget skall distributionsnätsverk-
samheten åtskiljas juridiskt och operativt om 
det via ett distributionsnät med en spänning 
om 400 volt de tre senaste utgångna kalen-
deråren årligen överförts en elmängd på 
minst 200 gigawattimmar. Företagsstruktu-
rerna skall ändras före den 1 januari 2007. 
Om nätverksamheten skall åtskiljas juridiskt 
på grund av att det i ett distributionsnät med 
en spänning om 400 volt de tre senaste ut-
gångna kalenderåren årligen har överförts en 
elmängd på minst 200 gigawattimmar, skall 
bolagiseringen genomföras senast inom två 
år efter det att tröskelvärdet har nåtts. När pe-
rioden tre år beräknas beaktas även tiden före 
lagens ikraftträdande. Även om också över-
föringsverksamheten före ikraftträdandet be-

aktas när tidsfristen beräknas, kan bestäm-
melserna inte anses ha några retroaktiva 
verkningar. Det avgörande med tanke på 
verksamhetsutövarens ändrade rättsställning 
är att åtskiljandet genomförs. För verksam-
hetsutövarna föreslås en övergångsperiod på 
två år för genomförandet av behövliga änd-
ringar. 

Med stöd av vad som anförts ovan kan för-
slaget också till denna del behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. 
 
 
4.3. Kommunal självstyrelse 

Skyldigheten att åtskilja verksamheten ju-
ridiskt påverkar elaffärsverksamhet som ut-
övas i form av ett kommunalt affärsverk eller 
en kommunsammanslutning. När de tröskel-
värden som fastställs i 34 a § uppfylls skall 
nätverksamhet som utövas i form av ett 
kommunalt affärsverk eller en kommunsam-
manslutning eller elproduktions- och elför-
säljningsverksamheterna åtskiljas från kom-
munen för att skötas av en separat juridisk 
person. Enligt 121 § i grundlagen gäller 
självstyrelsen som en grundlagsskyddad 
princip för kommunernas förvaltning. Kom-
munal självstyrelse innebär att kommuninvå-
narna har rätt att besluta om förvaltningen 
och ekonomin i sin kommun. I 121 § 2 mom. 
i grundlagen förutsätts att bestämmelser om 
de allmänna grunderna för kommunernas 
förvaltning och om uppgifter som åläggs 
kommunerna utfärdas genom lag. För kom-
munala affärsverk och samkommuner som 
utövar nätverksamhet som uppfyller tröskel-
värdena innebär kravet på juridisk åtskillnad 
att kommunerna inte längre fritt kan be-
stämma i vilken juridisk form de utövar elaf-
färsverksamheter. Förslaget innebär dock 
inte något ingrepp i kommunernas rätt att 
alltjämt utöva sådan verksamhet. Förslaget 
syftar inte heller till att i synnerhet kommun-
ägda elnätsaffärsverksamheter skall omvand-
las till separata juridiska personer, utan kra-
vet på juridisk åtskillnad är av allmän natur 
och föranleds av den ändrade regleringen av 
elmarknaden, vilken i enlighet med vad som 
anförts ovan syftar till att främja öppenhet 
och konkurrens på elmarknaden. Skyldighe-
ten att åtskilja verksamheterna juridiskt stri-
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der således inte mot den kommunala självsty-
relse som tryggas i grundlagen. 
 
4.4. Bestämmelser om bemyndigande 

Genom 80 § i grundlagen reviderades den 
reglering som gäller utfärdandet av förord-
ningar och utövandet av lagstiftningsbehö-
righet. I enlighet med den reviderade grund-
lagsregleringen föreslås att vissa bestämmel-
ser om bemyndigande i elmarknadslagen 
skall ändras. Det föreslås att statsrådet skall 
bemyndigas att utfärda förordningar när det 
är fråga om vittsyftande och principiellt vik-
tiga frågor samt frågor vilkas betydelse krä-
ver detta. Det bemyndigande att utfärda för-
ordningar som föreslås för handels- och in-
dustriministeriet gäller frågor av mera tek-
nisk natur samt frågor av ringare samhällelig 
eller politisk betydelse. 

När det gäller Energimarknadsverkets be-
hörighet föreslås att bestämmelserna om be-
myndigande i elmarknadslagen ändras så att 
de motsvarar regleringen i grundlagen och 
naturgasmarknadslagen. Energimarknadsver-
ket skall i enlighet med 80 § 2 mom. i grund-
lagen ges befogenhet att utfärda rättsnormer 
som är exakt avgränsade till sina tillämp-
ningsområden, om det med hänsyn till före-
målet för regleringen finns särskilda skäl till 
detta och regleringens betydelse i sak inte 
kräver att den sker genom lag eller genom 
förordning av statsrådet eller ministeriet. De 
beslut eller föreskrifter som Energimark-
nadsverket meddelar skall gälla de nyckeltal 
som nätinnehavaren skall publicera, anmälan 
om nätinnehavarens och elförsäljarens för-
säljningsvillkor och försäljningspriser samt 
grunderna för hur de fastställs, specifikation 
av elpriset vid fakturering och uppgifter som 
beskriver den genomsnittliga prisnivån på el 
samt vissa kompletterande uppgifter och 
nyckeltal som skall publiceras i samband 
med särredovisade bokslut. I egenskap av 
den myndighet som ansvarar för främjandet 
av övervakningen av elmarknaden och dess 
funktion samt beviljar tillstånd har Energi-
marknadsverket sådan särskild sakkunskap 
om verksamheten på elmarknaden och om 
parterna på marknaden som skapar förutsätt-
ningar för ett beslutsfattandet. 

Grundlagsutskottet har tagit ställning till de 

flesta av de föreslagna bestämmelserna i sitt 
utlåtande GrUU 62/2002 rd. 

Normgivningsbefogenheterna i lagförslaget 
står inte i strid med 80 § i grundlagen. 
 
4.5. Överföring av offentliga förvalt-

ningsuppgifter på andra än myndig-
heter 

Att en nätinnehavare påförs systemansvar 
betyder enligt grundlagsutskottet att offentli-
ga förvaltningsuppgifter som föreskrivs i lag 
delegeras till någon annan än en myndighet 
(GrUU 4/2000 rd). Enligt 124 § i grundlagen 
kan offentliga förvaltningsuppgifter anförtros 
andra än myndigheter, om det behövs för en 
ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det 
inte äventyrar de grundläggande fri- och rät-
tigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på 
god förvaltning. Grundlagsutskottet ansåg i 
sitt utlåtande om naturgasmarknadslagen att 
med hänsyn till naturgasnätsverksamhetens 
natur är det motiverat och ändamålsenligt att 
en nätinnehavare påförs systemansvaret. Ut-
skottet ansåg vidare att på grund av verk-
samhetens faktiska natur är det inte skäl att 
anta att arrangemanget i sig skulle äventyra 
kraven på god förvaltning eller andra nätin-
nehavares grundläggande fri- och rättigheter 
eller rättsskydd. För att säkerställa rättsskyd-
det för de företag som omfattas av de villkor 
som en stamnätsinnehavare med systeman-
svar uppställt har utskottet dock ansett att för 
att kraven enligt 124 § i grundlagen skall 
uppfyllas skall elmarknadsmyndigheten fast-
ställa nämnda villkor innan de införs. 

Det föreslås att de ståndpunkter som grund-
lagsutskottet framfört i fråga om systeman-
svaret enligt naturgasmarknadslagen skall 
beaktas också i den reglering som gäller sy-
stemansvaret enligt elmarknadslagen. Grund-
lagsutskottet har tagit ställning till den före-
slagna bestämmelsen i sitt utlåtande GrUU 
62/2002 rd. 

Den föreslagna regleringen stämmer över-
ens med grundlagsutskottets tidigare praxis 
och påverkar inte behandlingen av lagförsla-
get. 
 
4.6. Bedömning av lagstiftningsordningen 

På de grunder som anförts ovan kan lagför-
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slagen behandlas i vanlig lagstiftningsord-
ning. På grund av de statsförfattningsrättsliga 
synpunkter som hänför sig till förslaget anser 
regeringen det dock vara önskvärt att ett utlå-

tande om propositionen begärs av grundlags-
utskottet. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
1. 
 
 

Lag 
om ändring av elmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995) 54 §, 
ändras 2 § 2 mom., 3 § 3, 12 och 13 punkten, 4 § 2 mom., 5 §, 6 § 2 mom., 7 § 2 punkten, 

11 och 13 §, 15 § 3 och 4 mom., rubriken för 4 kap., 16 § 2 och 4 mom., 16 b § 2 mom., 
16 c § 1 och 2 mom., 16 d §, 17 § 2 mom., 19 § 1 mom., 21�23 och 25 c §, 26 § 3 mom., 27 a 
§ 1 mom., 7 kap., 8 kap., 38 och 39 §, 40 § 2 mom., 42 §, 10 kap. och 51�53 §, 

av dem 3 § 12 och 13 punkten, rubriken för 4 kap., 16 § 2 och 4 mom., 16 b § 2 mom., 
16 c § 1 och 2 mom. och 16 d § sådana de lyder i lag 332/1998, 21 och 22 § sådana de lyder 
delvis ändrade i lag 466/1999, 25 c §, 26 § 3 mom. och 27 a § 1 mom. och 44 § sådana de ly-
der i nämnda lag 466/1999, 42 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 444/2003 och 10 kap. 
jämte ändringar, samt 

fogas till 1 § en rubrik, till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 444/2003, en ru-
brik, till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 332/1998, 466/1999 och 444/2003, 
en rubrik, till 4 § en rubrik och ett nytt 3 mom., till 6�8 § en rubrik, till 9 §, sådan den lyder 
delvis ändrad i nämnda lag 466/1999 och i lag 1130/2003, en rubrik, till 10 §, sådan den lyder 
delvis ändrad i nämnda lag 444/2003, en rubrik, till 12 § en rubrik samt nya 2 och 3 mom., till 
14 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1130/2003, en rubrik, till  14 a §, sådan den 
lyder ändrad i nämnda lag 444/2003, en rubrik, till 15 § en rubrik, till 15 a §, sådan den lyder i 
nämnda lag 444/2003, en rubrik, till lagen en ny 15 b §, till 16 §, sådan den lyder delvis änd-
rad i nämnda lagar 332/1998 och 444/2003, en rubrik, till 16 a�16 c §, sådana de lyder i 
nämnda lag 332/1998, en rubrik, till lagen en ny 16 e §, till 17 § en rubrik, till 18 §, sådan den 
lyder delvis ändrad i nämnda lag 444/2003, en rubrik och ett nytt 4 mom., varvid det nuvaran-
de 4 mom. blir 5 mom., till 19 § en rubrik, till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 
138/1998, en rubrik, till 24 §, sådan den lyder i nämnda lag 444/2003, en rubrik, till lagen nya 
38 a�38 d och 39 a §, till 40 § en rubrik, till 41 § en rubrik och ett nytt 3 mom. samt till 43, 48, 
50 och 55 § en rubrik som följer: 
 

1 § 

Lagens syften 

� � � � � � � � � � � � � �  
 
 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

� � � � � � � � � � � � � �  
Bestämmelserna i 2 och 3 kap. samt 36 och 

36 a § i denna lag tillämpas inte på försvars-
förvaltningens elnät och kraftverk. 
� � � � � � � � � � � � � �  

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
� � � � � � � � � � � � � �  

3) anslutningsledning en elledning som 
dragits för en abonnent och med vilken den-
ne ansluts till elnätet samt som inte överskri-
der riksgränsen, 
� � � � � � � � � � � � � �  

12) ministerium handels- och industrimini-
steriet, 

13) elmarknadsmyndighet Energimark-
nadsverket, 
� � � � � � � � � � � � � �  
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4 § 

Elnätstillstånd 

� � � � � � � � � � � � � �  
Tillståndspliktig är inte 
1) elnätsverksamhet i vilken med ett elnät 

som en sammanslutning eller inrättning be-
sitter endast sköts en fastighets eller en mot-
svarande fastighetsgrupps interna eldistribu-
tion, 

2) planering av elnät. 
Elmarknadsmyndigheten kan i enskilda fall 

för viss tid eller tills vidare tillåta elnätsverk-
samhet utan elnätstillstånd. Ett villkor är att 
nätinnehavarens elnät är av ringa betydelse 
med tanke på elöverföringen. 
 

5 § 

Beviljande av elnätstillstånd och villkor för 
tillståndet 

Elnätstillstånd beviljas, om den som ansö-
ker om tillstånd har tekniska, ekonomiska 
och organisatoriska förutsättningar att sörja 
för sin elnätsverksamhet. 

De villkor som avses i 1 mom. uppfylls, 
om 

1) sökandens organisation motsvarar om-
fattningen och arten av nätverksamheten, 

2) sökanden har tillräckligt många anställ-
da, 

3) sökanden har i sin anställning en sådan 
driftsledare samt, om sökanden utför elarbe-
ten, en sådan elarbetsledare som uppfyller de 
behörighetsvillkor som föreskrivs i och med 
stöd av elsäkerhetslagen (410/1996), 

4) sökanden har ekonomiska förutsättning-
ar för en lönsam elnätsverksamhet, 

5) sökanden har beslutanderätt i fråga om 
de medel som behövs för drift, underhåll och 
utveckling av elnät, samt om 

6) den stamnätsinnehavare som påförts sys-
temansvar har ordnat utförandet av de upp-
gifter som gäller det riksomfattande balans-
ansvaret så att de sköts av en separat verk-
samhetsenhet eller av ett dotterbolag som 
helt ägs av stamnätsinnehavaren. 

Tillståndet kan förenas med sådana villkor 
som är nödvändiga med tanke på de förut-
sättningar som avses i 1 mom. Tillståndet el-

ler tillståndsvillkoren kan ändras med till-
ståndshavarens samtycke eller också annars 
då för ändringen finns skäl som är särskilt 
viktiga med tanke på lagens syfte. 

Tillståndet kan inte överföras på en annan 
sammanslutning eller inrättning. 
 

6 § 

Distributionsnätsinnehavarens ansvarsom-
råde 

� � � � � � � � � � � � � �  
Tillståndshavaren kan avtala med en annan 

tillståndshavare om ändring av ansvarsområ-
det. Abonnenterna i området och elmark-
nadsmyndigheten skall underrättas om änd-
ringen. Elmarknadsmyndigheten kan medde-
la närmare föreskrifter om de uppgifter som 
skall ges i anmälan samt om anmälningsför-
farandet. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

7 § 

Återtagande av elnätstillstånd 

Elmarknadsmyndigheten kan återta el-
nätstillståndet 
� � � � � � � � � � � � � �  

2) om tillståndshavaren inte längre uppfyl-
ler förutsättningarna för beviljandet av till-
stånd, eller 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

8 § 

Åtgärder med anledning av återkallande av 
elnätstillstånd 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

3 kap. 

Allmänna förpliktelser vid nätverksamhet 
och prissättningsprinciperna 

9 § 

Utvecklings- och anslutningsskyldighet 

� � � � � � � � � � � � � �  
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10 § 

Överföringsskyldighet 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

11 § 

Anmälningsskyldighet i fråga om elöverfö-
ring 

Genom förordning av ministeriet kan det 
föreskrivas att begäran om elöverföring, in-
ledande av förhandlingar och resultaten av 
dem skall anmälas till elmarknadsmyndighe-
ten och till internationella organisationer, om 
Finlands internationella avtalsförpliktelser 
förutsätter detta. 
 
 

12 § 

Offentliggörande av försäljningsvillkor och 
nyckeltal för nättjänster 

� � � � � � � � � � � � � �  
Nätinnehavaren skall underrätta elmark-

nadsmyndigheten om gällande försäljnings-
villkor och försäljningspriser för sina nät-
tjänster samt om grunderna för hur de fast-
ställs. Elmarknadsmyndigheten kan meddela 
närmare föreskrifter om de uppgifter som 
skall ges i anmälan samt om anmälningsför-
farandet. 

Nätinnehavaren skall offentliggöra nyckel-
tal som beskriver prisnivån på nättjänsterna 
samt nätverksamhetens effektivitet, kvalitet 
och lönsamhet. Elmarknadsmyndigheten kan 
meddela närmare föreskrifter om vilka nyc-
keltal denna skyldighet skall gälla, vilka 
formler och anvisningar som skall följas vid 
beräkning av nyckeltalen samt vilket förfa-
rande som skall följas vid offentliggörandet. 
 
 

13 § 

Uppgifter som distributionsnätsinnehavaren 
skall lämna i fakturor  

Distributionsnätsinnehavaren skall i faktu-
reringen lämna sina kunder en specifikation 

över hur priset för nättjänsten bildas. El-
marknadsmyndigheten kan meddela närmare 
föreskrifter om vilka uppgifter som skall ingå 
i fakturorna över elöverföring. 
 
 

14 § 

Allmänna bestämmelser om försäljningsvill-
koren för och prissättningen av nättjänster 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

14 a § 

Överföringsavgifter för import och export av 
el 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

15 § 

Punktprissättning 

� � � � � � � � � � � � � �  
I distributionsnätet får priset på överfö-

ringstjänsterna inte vara beroende av var 
inom nätinnehavarens ansvarsområde kunden 
finns. Inom de delar av distributionsnätsin-
nehavarens ansvarsområde som är geogra-
fiskt åtskilda skall dock i fråga om respektive 
område tillämpas egna priser på överförings-
tjänsterna. Elmarknadsmyndigheten kan i en-
skilda fall bevilja undantag från tillämpning-
en av separata priser på överföringstjänster-
na, om kostnadsnivåerna och prissättnings-
grunderna inom delarna av distributionsnäts-
innehavarens ansvarsområde inte avviker be-
tydligt från varandra. 

Genom förordning av ministeriet kan vid 
behov närmare bestämmelser utfärdas om 
tillämpningen av principerna för punktpris-
sättning. 
 
 
 

15 a § 

Bestämmelser om prestationer i samband 
med byte av elförsäljare 

� � � � � � � � � � � � � �  
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15 b § 

Anskaffning av förlustenergi 

Nätinnehavaren skall skaffa förlustenergi 
för sitt elnät och reservkraft för driften av sitt 
elnät i enlighet med öppna, icke-
diskriminerande och marknadsbaserade för-
faranden. 
 

4 kap. 

Systemförpliktelser och avräkning av elhan-
deln 

16 § 

Systemansvar 

� � � � � � � � � � � � � �  
Den stamnätsinnehavare som är systeman-

svarig kan ställa sådana villkor för använd-
ning av elöverföringssystemet samt de an-
slutna kraftverken och belastningarna som är 
nödvändiga för att systemansvaret skall kun-
na realiseras. Villkoren kan tillämpas i en-
skilda fall efter det att elmarknadsmyndighe-
ten har godkänt dem genom sitt beslut. De 
fastställda villkoren kan tillämpas även om 
de överklagas, om inte besvärsmyndigheten 
bestämmer något annat. 
� � � � � � � � � � � � � �  

Närmare bestämmelser om hur systeman-
svaret skall realiseras och om innehållet i det 
kan utfärdas genom förordning av ministeri-
et. 
 
 

16 a § 

Riksomfattande balansansvar 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

16 b § 

Balansansvar 

� � � � � � � � � � � � � �  
Närmare bestämmelser om innehållet i ba-

lansansvaret kan utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

16 c § 

Balansavräkning 

Nätinnehavaren och de andra parterna på 
elmarknaden är skyldiga att handha balans-
avräkningen. 

En balansavräkning skall grunda sig på el-
mätning eller en kombination av mätning och 
typbelastningskurva samt på anmälningar 
som gäller leveranserna på det sätt som be-
stäms närmare genom förordning av statsrå-
det. Närmare bestämmelser om innehållet i 
balansavräkningen och de metoder som skall 
användas i den utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

16 d § 

Anmälningsskyldighet i fråga om balansan-
svar och balansavräkning 

Parterna på elmarknaden är skyldiga att 
meddela mätningsuppgifter som gäller pro-
duktion, användning och leverans av el samt 
andra uppgifter som krävs för att balansan-
svaret skall kunna realiseras och balansav-
räkningen uppgöras. Genom förordning av 
statsrådet bestäms närmare om innehållet i 
anmälningsskyldigheten. Närmare bestäm-
melser om anmälningsförfarandet kan utfär-
das genom förordning av ministeriet. 
 

16 e § 

Sekretess i fråga om systemförpliktelser 

På sekretess i fråga om handlingar som in-
kommit eller upprättats vid utförandet av 
uppgifter som avses i detta kapitel eller i be-
stämmelser utfärdade med stöd av det samt i 
fråga om uppgifter i handlingarna liksom på 
tystnadsplikt i fråga om och förbud mot ut-
nyttjande av de upplysningar som erhållits 
vid utförandet av uppgifterna samt på brott 
mot sekretess tillämpas 22 och 23 § samt 
24 § 1 mom. 20 punkten i lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) även då det inte är fråga om en 
handling på vilken nämnda lag är tillämplig 
enligt dess 4 §. 
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17 § 

Byggande av distributionsnät 

� � � � � � � � � � � � � �  
Andra får bygga distributionsnät på an-

svarsområdet om 
1) det är fråga om en anslutningsledning 

genom vilken ett eldriftsställe eller en elpro-
duktionsinrättning ansluts till distributions-
nätsinnehavarens elnät på ansvarsområdet el-
ler till någon annan nätinnehavares elnät, 

2) det är fråga om ett internt nät i en fastig-
het eller i en motsvarande fastighetsgrupp el-
ler 

3) nätinnehavaren ger sitt samtycke till att 
nätet byggs. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 
 

18 § 

Byggande av högspänningsledningar 

� � � � � � � � � � � � � �  
Utan hinder av 3 mom. skall tillstånd bevil-

jas för en anslutningsledning genom vilken 
ett eldriftsställe, en elproduktionsinrättning 
eller en transformator- och kopplingsstation 
för distributionsnätsinnehavaren på ansvars-
området ansluts till närmaste elnät med en 
nominell spänning om minst 110 kilovolt. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 
 
 

19 § 

Ansökan om tillstånd att bygga och miljökon-
sekvensbedömning 

Ansökan om tillstånd att bygga skall inne-
hålla de uppgifter och utredningar som anges 
närmare genom förordning av statsrådet. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 
 

20 § 

Bestämmelser om kommunens ställning 

� � � � � � � � � � � � � �  

21 § 

Leveransskyldighet 

En minutförsäljare av el som har betydande 
marknadsinflytande på en distributionsnäts-
innehavares ansvarsområde skall på ansvars-
området leverera el till ett skäligt pris för 
konsumenterna och andra elanvändare vilkas 
driftsställe är utrustat med huvudsäkringar på 
högst 3 x 63 ampere eller till vilkas eldrifts-
ställe högst 100 000 kilowattimmar el köps 
per år (leveransskyldighet). 

Om det inte finns någon sådan minutförsäl-
jare av el som avses i 1 mom., skall de skyl-
digheter som gäller minutförsäljare med be-
tydande marknadsinflytande tillämpas på den 
minutförsäljare av el som med mängden le-
vererad el som måttstock har den största 
marknadsandelen på det aktuella ansvarsom-
rådet i fråga om de elanvändare som omfattas 
av leveransskyldigheten. 

En minutförsäljare med betydande mark-
nadsinflytande skall ha offentliga elförsälj-
ningsvillkor och elförsäljningspriser samt 
grunder för hur de fastställs för de kunder 
som omfattas av leveransskyldigheten. I dem 
får inte ingå oskäliga villkor eller begräns-
ningar eller sådana villkor eller begränsning-
ar som begränsar konkurrensen inom elhan-
deln. 

Elmarknadsmyndigheten kan bestämma att 
en minutförsäljare som avses i denna para-
graf skall leverera el till de kunder som om-
fattas av leveransskyldigheten på de villkor 
som anges i 3 mom. 
 

22 § 

Anmälan till elmarknadsmyndigheten om 
minutförsäljares försäljningsvillkor  

En minutförsäljare med betydande mark-
nadsinflytande skall tillställa elmarknads-
myndigheten i 21 § 3 mom. avsedda minut-
försäljningsvillkor och minutförsäljningspri-
ser samt grunderna för hur de fastställs innan 
de införs. 

En minutförsäljare av el skall underrätta 
elmarknadsmyndigheten eller den samman-
slutning som elmarknadsmyndigheten utsett 
om de elminutförsäljningsvillkor och elför-
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säljningspriser som gäller när minutförsälja-
ren allmänt tillhandahåller el för konsumen-
terna och andra elanvändare vilkas driftsstäl-
le är utrustat med huvudsäkringar på högst 
3 x 63 ampere eller till vilkas eldriftsställe 
högst 100 000 kilowattimmar el köps per år. 

Elmarknadsmyndigheten kan meddela 
närmare föreskrifter om hur uppgifter med 
anknytning till minutförsäljningsvillkoren 
och minutförsäljningspriserna samt grunder-
na för hur de fastställs skall ges in till myn-
digheten, hur dessa uppgifter skall specifice-
ras samt om det förfarande som skall iakttas 
när uppgifterna lämnas. 
 

23 § 

Uppgifter som elförsäljare skall lämna i fak-
turorna samt offentliggörande av elförsälja-

res nyckeltal 

Minutförsäljaren skall i faktureringen läm-
na sina kunder en specifikation över hur el-
priset bildas. Elmarknadsmyndigheten kan 
meddela närmare föreskrifter om vilka upp-
gifter som skall ingå i fakturorna över el-
energi. 

Minutförsäljarna skall offentliggöra upp-
gifter som beskriver den genomsnittliga pris-
nivån på el. Elmarknadsmyndigheten kan 
meddela föreskrifter om det förfarande som 
skall iakttas vid offentliggörandet. 
 
 

24 § 

Försäljning av el via ett internt nät i fastig-
heten 

� � � � � � � � � � � � � �  
 
 

25 c § 

Upplysningar som skall lämnas innan avtal 
ingås 

Distributionsnätsinnehavaren skall innan 
ett anslutningsavtal ingås lämna en abonnent 
och innan elnätsavtal ingås en elanvändare 
upplysningar om de centrala villkor som 
skall tillämpas på avtalet samt om tillbuds-

stående alternativ som gäller innehållet i av-
talet, såsom alternativ i fråga om prissätt-
ningen. En minutförsäljare skall innan ett el-
försäljningsavtal ingås lämna elanvändaren 
motsvarande upplysningar. 

Abonnenten och elanvändaren skall lämnas 
åtminstone följande uppgifter: 

1) tjänsteleverantörens namn och kontakt-
uppgifter, 

2) de prestationer eller tjänster som tillhan-
dahålls, deras kvalitet och, om det är fråga 
om ett anslutningsavtal, tidpunkten för an-
slutningen, 

3) eventuella underhållstjänster i anslutning 
till prestationer eller tjänster enligt avtalet, 

4) metoderna för att abonnenten eller elan-
vändaren skall få information om de avgifter 
som skall tillämpas på avtalet eller under-
hållstjänster i anslutning till det, 

5) avtalets giltighetstid samt villkoren för 
förnyelse och upphävande av avtalet, 

6) de ersättningar och andra gottgörelser 
som skall tillämpas om prestationens eller 
tjänstens kvalitet inte motsvarar det som av-
talats, 

7) de mekanismer för tvistlösning som står 
till förfogande och hur de inleds. 

Upplysningar om ett elnätsavtal eller elför-
säljningsavtal behöver inte lämnas, om avta-
let ingås muntligt och elanvändaren inte ber 
om upplysningar. 

De uppgifter som avses i 2 mom. skall i 
överenskommen form antecknas i avtalet el-
ler bekräftelsen. 
 
 

26 § 

Ändring av avtalsvillkoren 

� � � � � � � � � � � � � �  
Om distributionsnätsinnehavarens ansvars-

område förändras, har distributionsnätsinne-
havaren rätt att ändra priset på överförings-
tjänsterna för att kunna genomföra en sådan 
enhetlig prissättning som avses i 15 § 
3 mom. Prisändringar som medför betydande 
ändringar i enskilda kunders avgifter skall 
genomföras inom en övergångsperiod som 
elmarknadsmyndigheten godkänt innan den 
nya prissättningen införs. 
� � � � � � � � � � � � � �  
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27 a § 

Standardersättning vid dröjsmål med kopp-
landet av en anslutning 

Om kopplandet av en anslutning fördröjs, 
har abonnenten rätt till en standardersättning. 
Den uppgår till 5 procent av anslutningsav-
giften för varje påbörjad vecka under de två 
första dröjsmålsveckorna och till 10 procent 
av anslutningsavgiften under varje påbörjad 
dröjsmålsvecka efter detta. Standardersätt-
ningen är högst 30 procent av anslutningsav-
giften, dock högst 1 700 euro. Standarder-
sättningens maximibelopp kan justeras ge-
nom förordning av statsrådet så att det mot-
svarar förändringen i penningvärdet. När 
standardersättningen beräknas används som 
grund de avgifter som distributionsnätsinne-
havaren allmänt tar ut för anslutandet utan 
sådana förhöjningar som beror på specialför-
hållanden. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 
 
 

7 kap. 

Åtskiljande av verksamheterna 

28 § 

Skyldighet att särredovisa elaffärsverksam-
heter 

De företag som är verksamma på elmark-
naden skall särredovisa elnätsverksamhet och 
övriga elaffärsverksamheter samt elaffärs-
verksamheter och företagets övriga affärs-
verksamhet. 

Genom förordning av statsrådet kan det be-
stämmas att olika delfunktioner inom elnäts-
verksamheten skall särredovisas. 

Elaffärsverksamheter behöver dock inte 
särredovisas från varandra eller från den öv-
riga affärsverksamheten, om affärsverksam-
heten till sin volym eller i förhållande till fö-
retagets övriga affärsverksamhet är ringa. 
Genom förordning av ministeriet kan närma-
re bestämmelser utfärdas om när verksamhe-
ten kan anses vara av ringa betydelse. 
 

29 § 

Innehållet i särredovisningsskyldigheten 

Med särredovisning avses i denna lag att 
det för de elaffärsverksamheter som skall sär-
redovisas per räkenskapsperiod skall göras 
upp en resultaträkning och balansräkning. 
Resultat- och balansräkningen, som skall 
kunna härledas ur företagets bokföring, skall 
i tillämpliga delar göras upp enligt bokfö-
ringslagen (1336/1997). 
 

30 § 

Särredovisning av en kommunal inrättning 

En kommunal inrättning som utövar elaf-
färsverksamhet skall per räkenskapsperiod 
redovisas skilt från kommunen och från 
kommunens övriga inrättningar. För inrätt-
ningen skall en egen resultat- och balansräk-
ning göras upp. 
 

31 § 

Granskning av särredovisade bokslut 

Revisorerna för en sammanslutning samt 
en kommunal eller statlig inrättning som ut-
övar elaffärsverksamhet skall granska de sär-
redovisade verksamheternas resultaträkning-
ar, balansräkningar och tilläggsuppgifterna 
till dessa som en del av den lagstadgade revi-
sionen av sammanslutningen, kommunen el-
ler inrättningen. 
 

32 § 

Offentliggörande av särredovisade bokslut 

Bokslut över särredovisade elaffärsverk-
samheter skall offentliggöras. Boksluten 
skall fogas till det officiella bokslutet över ett 
företag, en koncern, en kommun, en sam-
kommun eller en statlig inrättning som ut-
övar elaffärsverksamhet samt till den årsre-
dovisning som skall offentliggöras eller till 
någon annan offentlig handling som motsva-
rar årsredovisningen och som är tillgänglig 
för intressentgrupperna. 
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33 § 

Upprättande av särredovisade bokslut 

Affärshändelser och balansposter skall tas 
upp i resultat- och balansräkningarna över af-
färsverksamheterna i enlighet med orsaks-
principen. Gemensamma inkomster och ut-
gifter samt balansposter registreras kalkyl-
mässigt för de olika verksamheterna i sam-
band med att bokslutet upprättas så att or-
saksprincipen i mån av möjlighet realiseras. 

I särredovisade bokslut skall avskrivnin-
garna basera sig på anskaffningsutgifter. När 
ett särredovisat bokslut upprättas första 
gången skall anläggningstillgångarnas an-
skaffningsutgifter, minskade med de planen-
liga avskrivningarna, inbegripas i bokslutet. 

Det särredovisningsförfarande som väljs 
skall följas kontinuerligt, om det inte finns 
grundad anledning att ändra det. Ändringarna 
skall klarläggas i samband med det särredo-
visade bokslutet. 
 
 
 

34 § 

Kompletterande bestämmelser om särredo-
visning 

Genom förordning av ministeriet kan när-
mare bestämmelser utfärdas om 

1) grunderna för registrering av inkomster 
och utgifter samt balansposter för de olika af-
färsverksamheterna, 

2) grunderna för registrering av inkomster 
och utgifter samt balansposter som gäller en 
enskild elaffärsverksamhet, 

3) registreringen av gemensamma inkoms-
ter och utgifter samt balansposter för de olika 
affärsverksamheterna, 

4) schemat för särredovisade resultaträk-
ningar och balansräkningar samt nätinneha-
varens resultaträkning och balansräkning, 

5) de tilläggsuppgifter som skall inbegripas 
i bokslut över särredovisade verksamheter 
samt i nätinnehavarens bokslut, 

6) sändande av särredovisade bokslut samt 
nätinnehavarens bokslut till elmarknadsmyn-
digheten. 

I samband med särredovisade bokslut skall 

uppgifter som klargör grunderna för hur bok-
sluten har upprättats samt nyckeltal som be-
skriver nätinnehavarens verksamhet offent-
liggöras. Elmarknadsmyndigheten kan med-
dela närmare föreskrifter om vilka uppgifter 
och nyckeltal skyldigheten att offentliggöra 
gäller samt vilket förfarande som skall iakttas 
vid offentliggörandet. 

Elmarknadsmyndigheten kan av grundad 
anledning i enskilda fall bevilja undantag 
från det sätt att skilja åt verksamheterna som 
denna lag kräver, om det är oskäligt att måsta 
skilja åt dem på det sätt som krävs i lagen. 
 
 
 

34 a § 

Juridiskt åtskild elnätsverksamhet 

Om en stamnätsinnehavare eller någon an-
nan nätinnehavare i vars elnät med en spän-
ning om 400 volt de tre senaste utgångna ka-
lenderåren årligen överförts en elmängd på 
minst 200 gigawattimmar är verksam som en 
del av ett företag eller av en företagsgrupp 
där samma part har bestämmanderätt och 
som bedriver elproduktion eller elförsäljning, 
skall nätinnehavaren till sin juridiska form, 
sin organisation och sitt beslutsfattande vara 
oberoende av företagets eller företagsgrup-
pens elproduktions- och elförsäljningsverk-
samhet (juridiskt åtskild elnätsverksamhet). 

Med bestämmanderätt avses i 1 mom. rät-
tigheter, avtal och andra medel som separat 
eller tillsammans med hänsyn till de faktiska 
och juridiska omständigheterna i saken ger 
parten möjlighet att utöva avgörande infly-
tande i företaget och dess organ. 

En ändring av företagsstrukturen gällande 
juridiskt åtskild elnätsverksamhet skall verk-
ställas inom två år från utgången av det ka-
lenderår då tröskelvärdet enligt 1 mom. upp-
nåddes. 
 

34 b § 

En juridiskt åtskild nätinnehavares rätt att 
bedriva eltillförsel och elförsäljning 

En nätinnehavare som utövar juridiskt åt-
skild elnätsverksamhet kan bedriva eltillför-
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sel och elförsäljning, om syftet med verk-
samheten är att 

1) skaffa förlustenergi för elnätet, 
2) sköta uppgifter som omfattas av system-

ansvaret, 
3) kontrollera överföringsbegränsningar, 
4) använda flyttbara reservkraftsaggregat 

för byggande, drift och underhåll av nätet 
och till nätet sälja el som producerats med 
dessa, 

5) skaffa el för eget bruk till sammanslut-
ningens lokaler, transformator- och kopp-
lingsstationer eller länkstationer eller till 
sammanslutningens andra motsvarande ob-
jekt, 

6) distributionsnätsinnehavaren med stöd 
av skyldigheten enligt denna lag skall levere-
ra el till elanvändarna i en situation där 
minutförsäljarens leverans har avbrutits av en 
orsak som beror på försäljaren. 
 
 
 
 

34 c § 

Operativa krav på åtskiljande 

Den som hör till ledningen för en nätinne-
havare som utövar juridiskt åtskild elnäts-
verksamhet och som har minst 50 000 kunder 
får inte vara verkställande direktör för ett fö-
retag som svarar för elproduktion eller elför-
säljning och inte medlem av styrelsen eller 
motsvarande organ i ett sådant företag, om 
samma part har bestämmanderätt hos nätin-
nehavaren och företaget. 

Genom förordning av ministeriet kan när-
mare bestämmelser utfärdas om operativa 
krav på åtskiljande för nätinnehavare som ut-
övar juridiskt åtskild elnätsverksamhet och 
som har minst 100 000 kunder. Kraven kan 
gälla 

1) beslut om anställningsförmåner som 
gäller säkerställande av oavhängighet för 
dem som hör till nätinnehavarens ledning 
samt 

2) nätinnehavarens skyldighet att göra upp 
ett program med åtgärder som säkerställer att 
nätinnehavaren på ett icke-diskriminerande 
sätt uppfyller sina förpliktelser enligt 3 och 4 
kap. 

8 kap. 

Produktion, import och export av el 

35 § 

Anbudsförfarande för ny elproduktionskapa-
citet 

I syfte att trygga tillräcklig eltillförsel kan 
statsrådet besluta om ordnande av offentligt 
anbudsförfarande för ny elproduktionskapa-
citet eller åtgärder för styrning av efterfrå-
gan. Beslutet får fattas bara om tillgången på 
el, med beaktande av planerade elproduk-
tionsinrättningar och överföringsförbindelser 
samt elproduktionsinrättningar och överfö-
ringsförbindelser som anläggs, och de åtgär-
der för styrning av efterfrågan som skall vid-
tas inte räcker till för att svara på efterfrågan 
på el i Finland och om tillräcklig eltillförsel 
inte kan tryggas genom andra åtgärder. 

I beslutet om ordnande av anbudsförfaran-
de anges 

1) de uppgifter om förutsatta avtalsvillkor 
vilka skall ingå i anbudsförfrågan och de för-
faringssätt som anbudsgivarna skall iakta 
samt 

2) de grunder som reglerar valet av an-
budsgivare och ingåendet av avtal. 

Beslut om ordnande av anbudsförfarande 
avgörs vid statsrådets allmänna sammanträ-
de. Ministeriet beslutar om godkännande av 
anbuden. Ministeriet svarar också för verk-
ställandet av anbudsförfarandet. 

Närmare bestämmelser om tillvägagångs-
sätten vid anbudsförfaranden utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 

36 § 

Anmälan om byggande och urdrifttagande av 
kraftverk 

Kraftverksinnehavaren skall underrätta el-
marknadsmyndigheten om byggnadsplanen 
för och idrifttagandet av ett kraftverk samt 
om långvarig eller bestående urdrifttagande 
av ett kraftverk. Genom förordning av stats-
rådet utfärdas närmare bestämmelser om in-
nehållet i anmälningsskyldigheten och om 
anmälningsförfarandet. 
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36 a § 

Underhållsstopp vid kraftverk 

Kraftverksinnehavaren skall underrätta el-
marknadsmyndigheten om planerade under-
hållsstopp under tiden 1.12�28.2 vid kraft-
verk med en effekt på minst 
100 megavoltampere och separat elproduk-
tion. Anmälan skall göras minst sex månader 
före den planerade tidpunkten för underhålls-
stoppet. Genom förordning av statsrådet ut-
färdas närmare bestämmelser om de uppgif-
ter som skall ingå i anmälan och om anmäl-
ningsförfarandet. 

Elmarknadsmyndigheten får bestämma att 
tidpunkten för ett underhållsstopp vid ett 
kraftverk enligt 1 mom. skall infalla utanför 
perioden 1.12�28.2, om det finns grundad 
anledning att misstänka att tillgången på el 
inte motsvarar efterfrågan på el i Finland vid 
den tidpunkt som anmälts för underhålls-
stoppet. Beslut om flyttning av underhålls-
stoppet skall fattas senast tre månader före 
den tidpunkt då underhållstoppet enligt an-
mälan skall inledas. Beslut om flyttning får 
inte fattas, om en flyttning av underhålls-
stoppet medför fara på grund av ett tekniskt 
fel i kraftverket eller äventyrar säkerheten 
vid drift av kraftverket. Före ett beslut om 
flyttning skall elmarknadsmyndigheten höra 
säkerhetsteknikcentralen och, om underhålls-
stoppet gäller ett kärnkraftverk, strålskydds-
centralen. Ett beslut om flyttning skall iakttas 
även om det överklagas, om inte besvärs-
myndigheten har förbjudit att beslutet verk-
ställs eller bestämt att det skall avbrytas. 

Elmarknadsmyndigheten kan förena ett be-
slut enligt 2 mom. med vite. 
 
 
 

37 § 

Anmälningsskyldighet i fråga om elimport 
och elexport 

Genom förordning av ministeriet kan det 
föreskrivas att avtal om elimport och elexport 
skall anmälas till ministeriet. I anmälan skall 
lämnas de uppgifter som föreskrivs i förord-
ningen. 

38 § 

Tillsynsmyndigheter och deras uppgifter 

Den allmänna ledningen och uppföljningen 
av verkställigheten av lagen ankommer på 
ministeriet. 

Elmarknadsmyndigheten har till uppgift att 
övervaka att denna lag och med stöd av den 
utfärdade bestämmelser samt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 
1228/2003 om villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel iakttas. Byg-
gandet av elledningar som överskrider lan-
dets gränser samt elimport och elexport 
övervakas dock av ministeriet. 

Elmarknadsmyndigheten skall tillsammans 
med andra myndigheter övervaka utveck-
lingen av balansen mellan tillgång och efter-
frågan på el i Finland. 

Elmarknadsmyndigheten skall årligen of-
fentliggöra rapporter om tillsynen samt om 
utvecklingen av balansen mellan tillgång och 
efterfrågan på el samt sköta de internationella 
informationsförpliktelserna i anslutning till 
sina uppgifter. 
 
 
 

38 a § 

Villkor och metoder fastställda av elmark-
nadsmyndigheten 

Elmarknadsmyndigheten skall genom be-
slut fastställa att en nätinnehavare och en 
stamnätsinnehavare som påförts systeman-
svar skall iaktta följande villkor gällande 
tjänsterna och metoder för prissättning av 
tjänsterna innan dessa införs: 

1) metoderna för bestämmande av nätinne-
havarens intäkter av nätverksamheten och de 
avgifter som skall tas ut för överföringstjäns-
ten under tillsynsperioden, 

2) villkoren för nätinnehavarens överfö-
ringstjänst, 

3) villkoren för nätinnehavarens anslut-
ningstjänst och metoderna för bestämmande 
av de avgifter som tas ut för anslutningen, 

4) villkoren för de tjänster som omfattas av 
systemansvaret för den stamnätsinnehavare 
som påförts systemansvar samt metoderna 
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för bestämmande av avgifterna för nämnda 
tjänster. 

Beslutet om fastställande skall basera sig 
på de grunder som föreskrivs i 3, 4 och 
6 a kap. samt i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1228/2003 om vill-
kor för tillträde till nät för gränsöverskridan-
de elhandel. I beslutet om fastställande av de 
metoder som skall iakttas vid prissättningen 
kan bestämmas om 

1) principerna för värdering av det kapital 
som är bundet till nätverksamheten, 

2) sättet för bestämmande av en godtagbar 
avkastning på det kapital som är bundet till 
nätverksamheten, 

3) sättet för bestämmande av nätverksam-
hetens resultat och sådan rättelse av resultat-
räkningen och balansräkningen som detta 
kräver, 

4) mål som sporrar till effektivering av nät-
verksamheten och sättet för hur detta bestäms 
samt den metod enligt vilken effektiverings-
målsättningen tillämpas i prissättningen, 

5) metoden för bestämmande av prissätt-
ningsstrukturen, om en sådan metod behövs 
för genomförande av tillträde till nätet eller 
verkställigheten av en internationell förplik-
telse som är bindande för Finland, eller om 
metoden hänför sig till prissättning av tjäns-
ter som omfattas av systemansvar. 

Beslut om fastställande, som tillämpas på 
de metoder som avses i 1 mom. 1 punkten, 
gäller under en tillsynsperiod på fyra år. Om 
en nätinnehavare har inlett sin verksamhet 
medan den tillsynsperiod som tillämpas på 
andra nätinnehavare fortfarande pågår, gäller 
beslutet om fastställande enligt 1 mom. 
1 punkten trots det fram till slutet av denna 
tillsynsperiod. Övriga beslut som avses i 
1 mom. gäller tills vidare eller, om det finns 
särskilda skäl, den tid som anges i beslutet. 
 
 

38 b § 

Ändring av elmarknadsmyndighetens beslut 
om fastställande 

Elmarknadsmyndigheten kan ändra det be-
slut om fastställande som avses i 38 a § 
1 mom. genom ett nytt beslut vars behand-
ling har inletts på ansökan av en nätinneha-

vare eller en stamnätsinnehavare som påförts 
systemansvar eller på elmarknadsmyndighe-
tens eget initiativ. Beslutet kan ändras på ini-
tiativ av elmarknadsmyndigheten om 

1) den som beslutet gäller har lämnat felak-
tiga eller bristfälliga uppgifter som har inver-
kat på beslutets innehåll, 

2) ändringen grundar sig på en ändring i 
lagstiftningen eller ett avgörande som en full-
följdsdomstol har meddelat, 

3) det finns vägande skäl för att ändra be-
slutet till följd av att en väsentlig förändring i 
omständigheterna inträffat efter att beslutet 
meddelades eller på grund av föråldrade vill-
kor eller revidering av prissättningsarrange-
mangen eller 

4) ändringen är nödvändig på grund av 
verkställigheten av en internationell förplik-
telse som är bindande för Finland. 
 
 

38 c § 

Elmarknadsmyndighetens beslut efter till-
synsperioden 

Elmarknadsmyndigheten skall efter att den 
tillsynsperiod som nämns i 38 a § har utgått 
genom beslut förplikta nätinnehavaren att 
under en pågående tillsynsperiod sänka sina 
avgifter för överföringstjänster som bestämts 
enligt de i 1 mom. 1 punkten i paragrafen av-
sedda metoderna med det belopp med vilket 
nätverksamhetens avkastning under den till-
synsperiod som utgått överstigit beloppet av 
en skälig avkastning eller berättiga nätinne-
havaren att under tillsynsperioden höja sina 
avgifter för överföringstjänster med det be-
lopp med vilket nätverksamhetens avkastning 
under den tillsynsperiod som utgått understi-
git beloppet av en skälig avkastning. Om av-
kastningen av nätverksamheten under till-
synsperioden har överstigit beloppet av en 
skälig avkastning med minst 5 procent, skall 
till det belopp med vilket avgifterna skall 
sänkas, för den tillsynsperiod som utgått fo-
gas ränta, räknad som årlig ränta på hela det 
sistnämnda beloppet enligt genomsnittsrän-
tan på eget kapital bestämt i enlighet med det 
beslut om fastställande som avses i 
38 a § 1 mom. 1 punkten. 

Elmarknadsmyndigheten kan av vägande 
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skäl förlänga den utjämningsperiod som av-
ses i 1 mom. 
 
 

38 d § 

Överlåtelse av elnätsaffärsverksamhet och 
nätinnehavarnas fusionering under en till-

synsperiod 

Om en nätinnehavare överlåter elnätsaf-
färsverksamheten till någon annan eller fu-
sioneras med en annan aktör under den till-
synsperiod som avses i 38 a § 1 mom. 
1 punkten, tillämpas beslutet om fastställande 
i fråga om den nätverksamhet som till följd 
av överlåtelse eller fusion övergått till någon 
annan på mottagaren eller den övertagande 
sammanslutningen under återstoden av till-
synsperioden. Mottagaren eller den överta-
gande sammanslutningen ansvarar för återbä-
ring av avgifter för överföringstjänster enligt 
38 c § till den överlåtande nätinnehavarens 
kunder också till den del återbäringen hänför 
sig till en del av den tillsynsperiod som före-
gick överlåtandet eller fusioneringen. Motta-
garen eller den övertagande sammanslut-
ningen får på motsvarande sätt räkna sig till 
godo den i 38 c § avsedda rätten att höja av-
gifterna för överföringstjänsterna också till 
den del denna rätt hänför sig till den överlå-
tande nätinnehavarens nätverksamhet under 
en del av den tillsynsperiod som föregick 
överlåtandet eller fusioneringen. 

Elmarknadsmyndigheten skall på begäran 
av överlåtaren och mottagaren meddela sär-
skilt beslut i vilket det belopp som avses i 
1 mom. fastställs för överlåtelsetidpunkten. 
 
 
 

39 § 

Tillsynsmyndigheternas befogenheter i till-
synsärenden 

Om någon bryter mot eller åsidosätter de 
förpliktelser som föreskrivs i denna lag eller i 
bestämmelser utfärdade med stöd av den el-
ler i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1228/2003 om villkor för till-
träde till nät för gränsöverskridande elhandel, 

skall tillsynsmyndigheten förplikta honom att 
rätta till felet eller försummelsen. I det för-
pliktande beslutet kan förordnas om på vilket 
sätt felet eller försummelsen skall rättas. I det 
förpliktande beslutet kan också förordnas att 
en avgift som tagits ut på felaktiga grunder 
skall betalas tillbaka till kunden, om inte 
återbäringsförfarandet enligt 38 c § tillämpas. 

Tillsynsmyndigheten kan förena sitt beslut 
enligt 1 mom. samt enligt 38 a�38 c § med 
vite. Vid vitesföreläggande och utdömande 
av vite iakttas det förfarande som föreskrivs i 
viteslagen (1113/1990). 

Nedan bestäms särskilt om verkställigheten 
av förpliktelsen avseende de uppgifter som 
skall tillställas tillsynsmyndigheten. 
 
 

39 a § 

Särskilda bestämmelser om hur elmarknads-
myndigheten skall handlägga en begäran om 

utredning 

Elmarknadsmyndigheten skall behandla en 
begäran om utredning som gäller nätinneha-
vare inom två månader från mottagandet av 
begäran. Elmarknadsmyndigheten kan för-
länga tidsfristen för behandlingen, om begä-
ran om utredning gäller avgifter för anslut-
ning av ett kraftverk på mer än 40 megavolt-
ampere eller om behandlingen av en begäran 
om utredning förutsätter att ytterligare upp-
gifter inhämtas. I det senare fallet kan fristen 
förlängas med högst två månader, varefter 
fristen ytterligare kan förlängas, om den som 
begärt en utredning samtycker till detta. 
 
 
 

40 §  

Hindrande av byggande av elnät utan till-
stånd 

� � � � � � � � � � � � � �  
Ministeriet har rätt att bestämma att byg-

gandet av en elledning som överskrider lan-
dets gräns skall avbrytas eller förbjuda an-
vändningen av den, om byggandet har inletts 
eller elledningen har byggts utan sådant till-
stånd som avses i denna lag. 
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41 § 

Lagens förhållande till konkurrenslagstift-
ningen 

� � � � � � � � � � � � � �  
Konkurrensverket skall årligen offentliggö-

ra en berättelse om tillämpningen av lagen 
om konkurrensbegränsningar på elmarkna-
den. Berättelsen skall lämnas till Europeiska 
gemenskapernas kommission i enlighet med 
internationella informationsförpliktelser som 
är bindande för Finland. 
 

42 § 

Lämnande av uppgifter till myndigheter 

En person, sammanslutning eller inrättning 
som utövar elnätsverksamhet eller försälj-
ning, produktion, import eller export av el 
skall ge ministeriet och elmarknadsmyndig-
heten den information som är nödvändig för 
skötseln av de tillsynsuppgifter som avses i 
denna lag. Utöver detta skall ministeriet och 
elmarknadsmyndigheten ges den statistiska 
och övriga information som är nödvändig för 
skötseln av de uppgifter som avses i denna 
lag eller för uppfyllande av internationella 
avtalsförpliktelser. 

En behörig tjänsteman vid elmarknads-
myndigheten har rätt att utföra granskningar i 
lokaler som innehas av en sammanslutning 
eller en inrättning som bedriver tillsyn un-
derkastad verksamhet för att fullgöra till-
synsuppgiften enligt denna lag samt för att 
övervaka att det beslut om fastställande samt 
det förpliktande beslut som elmarknadsmyn-
digheten har gett följs. En sammanslutning 
eller inrättning som bedriver verksamhet som 
är underkastad tillsyn skall på yrkande för 
den tjänsteman som utför granskningen visa 
de handlingar och registreringar i datasyste-
met samt ordna tillträde till de elanläggningar 
och elutrustningar som kan ha betydelse vid 
övervakningen av efterlevnaden av bestäm-
melserna i denna lag eller av i bestämmelser 
eller föreskrifter som utfärdats med stöd av 
den. Den tjänsteman som utför granskningen 
har rätt att avgiftsfritt ta kopior av de hand-
lingar som skall granskas och utskrifter av de 
registreringar som finns i datasystemet. 

Om någon bryter mot eller åsidosätter de 
förpliktelser gällande skyldighet att tillställa 
tillsynsmyndigheten de uppgifter som före-
skrivs i denna lag eller i bestämmelser utfär-
dade med stöd av den, kan tillsynsmyndighe-
ten förplikta honom att rätta sitt fel eller sin 
försummelse. Tillsynsmyndigheten kan för-
ena sitt beslut med vite. Vid vitesföreläggan-
de och utdömning av vite iakttas det förfa-
rande som föreskrivs i viteslagen. 
 

43 § 

Avgifter som tas ut för myndigheternas pre-
stationer 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

10 kap. 

Skadestånd och straff 

44 § 

Skadeståndsskyldighet 

Den som genom ett förfarande som står i 
strid med 9 § 2 mom. (anslutningsskyldig-
het), 10 § 1 mom. (överföringsskyldighet), 
21 § 1 mom. (leveransskyldighet) eller 27 i § 
(avbrott i elleveransen av skäl som beror på 
elanvändaren) orsakar någon annan skada är 
skyldig att ersätta skadan. 
 

45 § 

Olovligt utövande av elnätsverksamhet 

Den som utövar elnätsverksamhet utan till-
stånd som avses i 4 § eller bygger en elled-
ning utan tillstånd enligt 18 §, skall för olov-
ligt utövande av elnätsverksamhet dömas till 
böter, om inte strängare straff föreskrivs för 
gärningen i någon annan lag. 
 

46 § 

Straffbar drift av kraftverk 

Den som 
1) efter att ha åsidosatt den skyldighet en-

ligt 36 a § 1 mom. att anmäla ett planerat un-
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derhållsstopp vid ett kraftverk genomför ett 
sådant underhållsstopp vid kraftverket som 
omfattas av anmälningsskyldigheten eller 

2) bryter mot elmarknadsmyndighetens be-
slut om flyttning av underhållsstoppet, 

skall för straffbar drift av kraftverk dömas 
till böter. 
 

47 § 

Brott mot sekretess i fråga om systemförplik-
telser 

Till straff för brott mot sekretess som före-
skrivs i 16 e § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § 
i strafflagen (39/1889). 
 

48 § 

Kommunens rätt att utöva elaffärsverksamhet 
utanför kommunens område 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

50 § 

Handräckning 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

51 § 

Ändringssökande 

Ändring i beslut som elmarknadsmyndig-
heten har meddelat med stöd av denna lag får 
sökas genom besvär hos förvaltningsdomsto-
len på det sätt som föreskrivs i förvaltnings-
processlagen (586/1996), om inte något annat 
bestäms nedan. 

Ändring i ett beslut som elmarknadsmyn-
digheten har meddelat med stöd av 38 a�38 d 
och 39 § får sökas genom besvär hos mark-
nadsdomstolen på det sätt som föreskrivs i 
förvaltningsprocesslagen. På besvärsbehand-
lingen i marknadsdomstolen tillämpas för-
valtningsprocesslagen. Beträffande offentlig-
het i fråga om behandlingen och handlingar-
na bestäms särskilt. 

Ändring i beslut som ministeriet har fattat 
med stöd av denna lag samt i beslut av för-
valtningsdomstolen och marknadsdomstolen 

får sökas genom besvär hos högsta förvalt-
ningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i 
förvaltningsprocesslagen. Elmarknadsmyn-
digheten har rätt att genom besvär söka änd-
ring i sådana beslut av förvaltningsdomstolen 
och marknadsdomstolen genom vilka dom-
stolen har upphävt eller ändrat elmarknads-
myndighetens beslut. 
 

52 § 

Specialbestämmelser om verkställbarheten 
av elmarknadsmyndighetens beslut 

Ett beslut som elmarknadsmyndigheten har 
meddelat med stöd av 38 a�38 d och 39 § 
skall följas även om det överklagas, om inte 
elmarknadsmyndigheten genom sitt beslut 
bestämmer något annat. Ett beslut som gäller 
återbäring till en enskild kund av avgifter 
som tagits ut på felaktiga grunder eller ett be-
slut som gäller utdömande av vite får dock 
inte verkställas innan det har vunnit laga 
kraft. Fullföljdsdomstolen har dessutom rätt 
att utfärda bestämmelser om verkställigheten 
av beslut enligt föreskrifterna i förvaltnings-
processlagen. 
 

53 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 
 

55 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

��� 
 

1. Denna lag träder i kraft den     200 . 
2. Bestämmelsen i 15 § 3 mom. om separat 

prissättning av överföringstjänster gäller de 
delar av distributionsnätsinnehavarens an-
svarsområde som är geografiskt åtskilda och 
som bildats efter lagens ikraftträdande. 

3. Lagens 15 b § tillämpas inte på avtal för 
viss tid som ingåtts före ikraftträdandet. 
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4. Lagens 27 a § 1 mom. tillämpas också 
på elavtal som har ingåtts före lagens ikraft-
trädande, om det dröjsmål som avses i mo-
mentet har skett efter ikraftträdandet. Lagens 
44 § tillämpas också på elavtal som ingåtts 
före ikraftträdandet. 

5. När 34 a § 1 mom. tillämpas inräknas i 
de senaste utgångna kalenderåren också de 
kalenderår som utgått före lagens ikraftträ-
dande. 

6. Om ett företag som utövar elnätsverk-
samhet har uppnått det tröskelvärde som av-
ses i 34 a § 1 mom. före lagens ikraftträdan-
de, skall de ändringar i företagsstrukturerna 
som förutsätts i 34 a § 1 mom. genomföras 
före den 1 januari 2007. 

7. Anmälan om underhållsstopp vid ett 
kraftverk enligt 36 a § 1 mom. skall göras 
inom 14 dagar efter lagens ikraftträdande, 
om det vid ikraftträdandet är mindre än sex 
månader till tidpunkten för det planerade un-
derhållsstoppet. 

8. Den första tillsynsperioden enligt 38 a § 
börjar den 1 januari 2005. För elnätsinneha-
vare är den första tillsynsperioden tre år. 

9. Bestämmelserna i 39 a § tillämpas på 
begäran om utredning som elmarknadsmyn-
digheten har tagit emot efter lagens ikraftträ-
dande. 

10. Lagens 51 § 2 mom. tillämpas på beslut 
som elmarknadsmyndigheten meddelat med 
stöd av 39 §, om beslutsärendet har väckts 
efter lagens ikraftträdande. 

11. De beslut som handels- och industrimi-
nisteriet meddelat med stöd av de bestäm-
melser i 6 § 2 mom., 13 §, 16 c § 2 mom., 
16 d §, 22 § 2 mom., 23 § eller 34 § 1 eller 2 
mom. som gällde vid ikraftträdandet fortsät-
ter att gälla tills förordningarna och föreskrif-
terna av den behöriga myndigheten träder i 
kraft. 

12. Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
 

����� 
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2. 
 
 

Lag 
om ändring av marknadsdomstolslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i marknadsdomstolslagen av den 28 december 2001 (1527/2001) 1 §, 5 § 2 och 3 

mom., 8 §, 9 § 3 mom. samt 15 § som följer: 
 
 

1 § 

Marknadsdomstolens behörighet och verk-
samhetsställe 

Marknadsdomstolen behandlar de ärenden 
som hör till dess behörighet enligt 

1) lagen om konkurrensbegränsningar 
(480/1992), 

2) lagen om offentlig upphandling 
(1505/1992), 

3) elmarknadslagen (386/1995), 
4) naturgasmarknadslagen (508/2000), 
5) lagen om behandling av vissa marknads-

rättsliga ärenden (1528/2001), 
6) någon annan lag. 
Marknadsdomstolens verksamhetsställe är i 

Helsingfors. 
 
 

5 § 

Behörighetsvillkor för och förordnande av 
sakkunnigledamöter 

� � � � � � � � � � � � � �  
Sakkunnigledamöter som deltar i behand-

lingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 1-
4 punkten förutsätts ha avlagt för uppdraget 
lämplig högre högskoleexamen samt vara 
förtrogna med konkurrensrätt, upphandling, 
energimarknaden, ekonomiska vetenskaper, 
näringslivet eller ekonomiska frågor. 

Sakkunnigledamöter som deltar i behand-
lingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 
5 och 6 punkten förutsätts ha avlagt för upp-
draget lämplig högre högskoleexamen samt 
vara förtrogna med konsumentskydd, mark-

nadsföring, näringslivet eller ekonomiska 
frågor. 
 

8 § 

Sektioner 

Marknadsdomstolen är uppdelad på sektio-
ner på det sätt som närmare anges i domsto-
lens arbetsordning. Sektionerna sköter främst 
behandlingen av ärenden som hör till områ-
det för konkurrens-, upphandlings- och ener-
gimarknadslagstiftningen eller den mark-
nadsrättsliga lagstiftningen. 
 

9 § 

Domförhet 

� � � � � � � � � � � � � �  
I fråga om ärenden som avses i 1 § 1 mom. 

2-6 punkten kan, om ärendets natur kräver 
det, ett i 2 mom. nämnt antal sakkunnigle-
damöter delta i behandlingen. Marknads-
domstolen är dessutom domför i en samman-
sättning där två ledamöter och högst två sak-
kunnigledamöter deltar i behandlingen, om 
rättspraxis är vedertagen i de ärenden som 
skall avgöras. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 
 

15 § 

Behandlingens offentlighet 

Vid behandlingen av ärenden i marknads-
domstolen tillämpas lagen om offentlighet 
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vid rättegång (945/1984). Muntlig förhand-
ling skall ske inom stängda dörrar i ärenden 
som avses i 1 § 1 mom. 1�4 punkten, i vilka 
tystnadsplikt gäller eller i vilka marknads-
domstolen beslutar att de skall behandlas 
inom stängda dörrar på den grund att offent-
lig behandling kunde medföra särskild olä-
genhet för en part. 

��� 
Denna lag träder i kraft den     200 . 

Statsrådet kan vid behov till marknads-
domstolen förordna nya sakkunnigledamöter 
med uppdraget som bisyssla. Deras mandat-
tid sträcker sig till utgången av mandattiden 
för de sakkunnigledamöter som förordnats 
tidigare. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

����� 

Nådendal den 24 juni 2004 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

1. 
 

Lag 
om ändring av elmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995) 54 §, 
ändras 2 § 2 mom., 3 § 3, 12 och 13 punkten, 4 § 2 mom., 5 §, 6 § 2 mom., 7 § 2 punkten, 

11 och 13 §, 15 § 3 och 4 mom., rubriken för 4 kap., 16 § 2 och 4 mom., 16 b § 2 mom., 
16 c § 1 och 2 mom., 16 d §, 17 § 2 mom., 19 § 1 mom., 21�23 och 25 c §, 26 § 3 mom., 27 a 
§ 1 mom., 7 kap., 8 kap., 38 och 39 §, 40 § 2 mom., 42 §, 10 kap. och 51�53 §, 

av dem 3 § 12 och 13 punkten, rubriken för 4 kap., 16 § 2 och 4 mom., 16 b § 2 mom., 
16 c § 1 och 2 mom. och 16 d § sådana de lyder i lag 332/1998, 21 och 22 § sådana de lyder 
delvis ändrade i lag 466/1999, 25 c §, 26 § 3 mom. och 27 a § 1 mom. och 44 § sådana de ly-
der i nämnda lag 466/1999, 42 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 444/2003 och 10 kap. 
jämte ändringar, samt 

fogas till 1 § en rubrik, till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 444/2003, en ru-
brik, till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 332/1998, 466/1999 och 444/2003, 
en rubrik, till 4 § en rubrik och ett nytt 3 mom., till 6�8 § en rubrik, till 9 §, sådan den lyder 
delvis ändrad i nämnda lag 466/1999 och i lag 1130/2003, en rubrik, till 10 §, sådan den lyder 
delvis ändrad i nämnda lag 444/2003, en rubrik, till 12 § en rubrik samt nya 2 och 3 mom., till 
14 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1130/2003, en rubrik, till  14 a §, sådan den 
lyder ändrad i nämnda lag 444/2003, en rubrik, till 15 § en rubrik, till 15 a §, sådan den lyder i 
nämnda lag 444/2003, en rubrik, till lagen en ny 15 b §, till 16 §, sådan den lyder delvis änd-
rad i nämnda lagar 332/1998 och 444/2003, en rubrik, till 16 a�16 c §, sådana de lyder i 
nämnda lag 332/1998, en rubrik, till lagen en ny 16 e §, till 17 § en rubrik, till 18 §, sådan den 
lyder delvis ändrad i nämnda lag 444/2003, en rubrik och ett nytt 4 mom., varvid det nuvaran-
de 4 mom. blir 5 mom., till 19 § en rubrik, till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 
138/1998, en rubrik, till 24 §, sådan den lyder i nämnda lag 444/2003, en rubrik, till lagen nya 
38 a�38 d och 39 a §, till 40 § en rubrik, till 41 § en rubrik och ett nytt 3 mom. samt till 43, 48, 
50 och 55 § en rubrik som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
 

(ny) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Lagens syften 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

2 § 
 

(ny) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Från stadgandena i denna lag kan undan-
tag göras i fråga om försvarsförvaltningens 
elnät och kraftverk enligt vad som stadgas 

Lagens tillämpningsområde 

� � � � � � � � � � � � � �  
Bestämmelserna i 2 och 3 kap. samt 36 

och 36 a § i denna lag tillämpas inte på för-
svarsförvaltningens elnät och kraftverk. 
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närmare genom förordning. 
� � � � � � � � � � � � � � 

 
� � � � � � � � � � � � � � 

 
 

3 § 
 
(ny) Definitioner 

I denna lag avses med 
� � � � � � � � � � � � � �  

3) anslutningsledning en kort elledning 
som dragits för en abonnent och med vilken 
denne ansluts till distributionsnätet, 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

12) ministerium det behöriga ministerium 
som avses i reglementet för statsrådet 
(1522/1995), 

13) elmarknadsmyndighet en myndighet 
som har till uppgift att övervaka elmarkna-
den i enlighet med denna lag, 
� � � � � � � � � � � � � �  

� � � � � � � � � � � � � �  
3) anslutningsledning en elledning som 

dragits för en abonnent och med vilken den-
ne ansluts till elnätet samt som inte 
överskrider riksgränsen, 
� � � � � � � � � � � � � �  

12) ministerium handels- och industrimi-
nisteriet, 
 

13) elmarknadsmyndighet Energimark-
nadsverket, 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

 
4 § 

 
(ny) 

 
� � � � � � � � � � � � � �  

Sådan elnätsverksamhet som är av ringa 
betydelse och som definieras närmare ge-
nom förordning är dock inte tillståndsplik-
tig. Elmarknadsmyndigheten kan dessutom 
i enskilda fall för en viss tid eller tills vidare 
befria nätinnehavaren från tillståndsplikten, 
om nätinnehavarens elnät är av ringa bety-
delse med tanke på elöverföringen. 

(ny) 

Elnätstillstånd 

� � � � � � � � � � � � � �  
Tillståndspliktig är inte 
1) elnätsverksamhet i vilken med ett elnät 

som en sammanslutning eller inrättning be-
sitter endast sköts en fastighets eller en 
motsvarande fastighetsgrupps interna eldis-
tribution, 

2) planering av elnät. 
 

Elmarknadsmyndigheten kan i enskilda 
fall för viss tid eller tills vidare tillåta el-
nätsverksamhet utan elnätstillstånd. Ett 
villkor är att nätinnehavarens elnät är av 
ringa betydelse med tanke på elöverföring-
en. 

 
5 § 

 
 
 
 

Tillstånd beviljas, om den som ansöker 
om tillstånd har tekniska, ekonomiska och 
organisatoriska förutsättningar att sörja för 
den elnätsverksamhet som ansökan gäller

5 § 

Beviljande av elnätstillstånd och villkor för 
tillståndet 

Elnätstillstånd beviljas, om den som an-
söker om tillstånd har tekniska, ekonomiska 
och organisatoriska förutsättningar att sörja 
för sin elnätsverksamhet. 
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på det sätt som stadgas närmare genom för-
ordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till tillståndet kan fogas villkor som skall 
anses nödvändiga med tanke på verksamhe-
ten. 
 

 
 
De villkor som avses i 1 mom. uppfylls, 

om 
1) sökandens organisation motsvarar om-

fattningen och arten av nätverksamheten, 
2) sökanden har tillräckligt många an-

ställda, 
3) sökanden har i sin anställning en så-

dan driftsledare samt, om sökanden utför 
elarbeten, en sådan elarbetsledare som 
uppfyller de behörighetsvillkor som före-
skrivs i och med stöd av elsäkerhetslagen 
(410/1996), 

4) sökanden har ekonomiska förutsätt-
ningar för en lönsam elnätsverksamhet, 

5) sökanden har beslutanderätt i fråga om 
de medel som behövs för drift, underhåll 
och utveckling av elnät, samt om 

6) den stamnätsinnehavare som påförts 
systemansvar har ordnat utförandet av de 
uppgifter som gäller det riksomfattande ba-
lansansvaret så att de sköts av en separat 
verksamhetsenhet eller av ett dotterbolag 
som helt ägs av stamnätsinnehavaren. 

Tillståndet kan förenas med sådana vill-
kor som är nödvändiga med tanke på de 
förutsättningar som avses i 1 mom. Till-
ståndet eller tillståndsvillkoren kan ändras 
med tillståndshavarens samtycke eller ock-
så annars då för ändringen finns skäl som 
är särskilt viktiga med tanke på lagens syf-
te. 

Tillståndet kan inte överföras på en annan 
sammanslutning eller inrättning. 

 
 

6 § 
 

(ny) 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Tillståndshavaren kan avtala med en an-
nan tillståndshavare om ändring av an-
svarsområdet. Ändringen skall anmälas till 
abonnenterna i området och till elmark-
nadsmyndigheten på det sätt som ministeri-
et bestämmer. 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Distributionsnätsinnehavarens ansvarsom-
råde 

� � � � � � � � � � � � � �  
Tillståndshavaren kan avtala med en an-

nan tillståndshavare om ändring av an-
svarsområdet. Abonnenterna i området och 
elmarknadsmyndigheten skall underrättas 
om ändringen. Elmarknadsmyndigheten kan 
meddela närmare föreskrifter om de uppgif-
ter som skall ges i anmälan samt om an-
mälningsförfarandet. 
� � � � � � � � � � � � � �  
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7 § 

 
(ny) Återtagande av elnätstillstånd 

Elmarknadsmyndigheten kan återta el-
nätstillståndet 

� � � � � � � � � � � � � �  
2) om tillståndshavaren inte längre upp-

fyller förutsättningarna eller villkoren för 
beviljandet av tillstånd eller 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

� � � � � � � � � � � � � �  
2) om tillståndshavaren inte längre upp-

fyller förutsättningarna för beviljandet av 
tillstånd, eller 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

 
8 § 

 
(ny) 

 
 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

Åtgärder med anledning av återkallande av 
elnätstillstånd 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

 
3 kap. 

Allmänna förpliktelser vid nätverksamhet och prissättningsprinciperna 

9 § 
 

(ny) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

Utvecklings- och anslutningsskyldighet 

� � � � � � � � � � � � � � 

 
10 § 

 
 

(ny) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

Överföringsskyldighet 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

 
11 § 

 
 
 
 

Ministeriet kan bestämma 

11 § 

Anmälningsskyldighet i fråga om elöverfö-
ring 

Genom förordning av ministeriet kan det 
föreskrivas  

att begäran om elöverföring, inledande av 
förhandlingar och resultaten av dem skall 
anmälas till elmarknadsmyndigheten och till 
internationella organisationer, om Finlands 
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internationella avtalsförpliktelser förutsätter 
detta. 

 
12 § 

 
(ny) 

 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

(ny) 
 
 
 
 
 
 
 

(ny) 

Offentliggörande av försäljningsvillkor och 
nyckeltal för nättjänster 

� � � � � � � � � � � � � �  
Nätinnehavaren skall underrätta elmark-

nadsmyndigheten om gällande försäljnings-
villkor och försäljningspriser för sina nät-
tjänster samt om grunderna för hur de fast-
ställs. Elmarknadsmyndigheten kan medde-
la närmare föreskrifter om de uppgifter som 
skall ges i anmälan samt om anmälnings-
förfarandet. 

Nätinnehavaren skall offentliggöra nyck-
eltal som beskriver prisnivån på nättjäns-
terna samt nätverksamhetens effektivitet, 
kvalitet och lönsamhet. Elmarknadsmyn-
digheten kan meddela närmare föreskrifter 
om vilka nyckeltal denna skyldighet skall 
gälla, vilka formler och anvisningar som 
skall följas vid beräkning av nyckeltalen 
samt vilket förfarande som skall följas vid 
offentliggörandet. 
 

 
 

13 § 
 
 
 
 

Ministeriet kan bestämma att en nätinne-
havare skall anmäla gällande försäljnings-
villkor och försäljningspriser för sina nät-
tjänster och grunderna för hur de fastställs 
till elmarknadsmyndigheten eller till en 
sammanslutning som ministeriet har be-
fullmäktigat. 

Nätinnehavaren skall offentliggöra nyck-
eltal som beskriver prisnivån på nättjänster-
na samt nätverksamhetens effektivitet, art 
och lönsamhet i enlighet med vad ministeri-
et bestämmer. Ministeriet kan bestämma att 
nätinnehavaren skall anmäla uppgifterna till 
elmarknadsmyndigheten eller till en sam-
manslutning som ministeriet har befullmäk-
tigat. 
 

13 § 

Uppgifter som distributionsnätsinnehavaren 
skall lämna i fakturor  

Distributionsnätsinnehavaren skall i fak-
tureringen lämna sina kunder en specifika-
tion över hur priset för nättjänsten bildas. 
Elmarknadsmyndigheten kan meddela när-
mare föreskrifter om vilka uppgifter som 
skall ingå i fakturorna över elöverföring. 
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14 § 
 

(ny) 
 
 

� � � � � � � � � � � � � �  

Allmänna bestämmelser om försäljningsvill-
koren för och prissättningen av nättjänster 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

14 a § 
 
 

(ny) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Överföringsavgifter för import och export 
av el 

� � � � � � � � � � � � � � 
 

15 § 
 

(ny) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

I distributionsnätet får priset på nättjäns-
terna inte vara beroende av var inom nätin-
nehavarens ansvarsområde kunden är belä-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministeriet kan vid behov meddela när-
mare föreskrifter om tillämpningen av prin-
ciperna för punktprissättning. 

Punktprissättning 

� � � � � � � � � � � � � �  
I distributionsnätet får priset på överfö-

ringstjänsterna inte vara beroende av var 
inom nätinnehavarens ansvarsområde kun-
den finns. Inom de delar av distributions-
nätsinnehavarens ansvarsområde som är 
geografiskt åtskilda skall dock i fråga om 
respektive område tillämpas egna priser på 
överföringstjänsterna. Elmarknadsmyndig-
heten kan i enskilda fall bevilja undantag 
från tillämpningen av separata priser på 
överföringstjänsterna, om kostnadsnivåerna 
och prissättningsgrunderna inom delarna 
av distributionsnätsinnehavarens ansvars-
område inte avviker betydligt från varand-
ra. 

Genom förordning av ministeriet kan vid 
behov närmare bestämmelser utfärdas om 
tillämpningen av principerna för punktpris-
sättning. 

 
15 a § 

 
(ny) 

 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Bestämmelser om prestationer i samband 
med byte av elförsäljare 

� � � � � � � � � � � � � �  
 
 
 

(ny) 

15 b §

Anskaffning av förlustenergi 

Nätinnehavaren skall skaffa förlustenergi 
för sitt elnät och reservkraft för driften av 
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sitt elnät i enlighet med öppna, icke-
diskriminerande och marknadsbaserade 
förfaranden. 
 

 
4 kap. 

Systemansvar, balansansvar och balansav-
räkning 

 

4 kap. 

Systemförpliktelser och avräkning av el-
handeln 

 
 

16 § 
 

(ny) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Den stamnätsinnehavare som är system-
ansvarig kan ställa sådana villkor för an-
vändning av elöverföringssystemet samt av 
anslutna kraftverk och belastningar, som är 
nödvändiga för att systemansvaret skall 
kunna realiseras. 
 
 
 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Närmare bestämmelser om hur systeman-
svaret skall realiseras och om innehållet i 
det kan utfärdas genom förordning. 

Systemansvar 

� � � � � � � � � � � � � �  
Den stamnätsinnehavare som är system-

ansvarig kan ställa sådana villkor för an-
vändning av elöverföringssystemet samt de 
anslutna kraftverken och belastningarna 
som är nödvändiga för att systemansvaret 
skall kunna realiseras. Villkoren kan tilläm-
pas i enskilda fall efter det att elmarknads-
myndigheten har godkänt dem genom sitt 
beslut. De fastställda villkoren kan tilläm-
pas även om de överklagas, om inte be-
svärsmyndigheten bestämmer något annat. 
� � � � � � � � � � � � � �  

Närmare bestämmelser om hur systeman-
svaret skall realiseras och om innehållet i 
det kan utfärdas genom förordning av mini-
steriet. 
 

 
16 a § 

 
(ny) 
 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

Riksomfattande balansansvar 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

 
16 b § 

 
(ny) 

 
� � � � � � � � � � � � � �  

Närmare bestämmelser om innehållet i 
balansansvaret kan utfärdas genom förord-
ning. 

Balansansvar 

� � � � � � � � � � � � � �  
Närmare bestämmelser om innehållet i 

balansansvaret kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 
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16 c § 
 

(ny) 
 

Nätinnehavaren och någon annan part på 
elmarknaden är skyldiga att handha balans-
avräkningen på det sätt som närmare be-
stäms genom förordning. 

En balansavräkning skall grunda sig på 
elmätning eller en kombination av mätning 
och typbelastningskurva samt på anmäl-
ningar som gäller leveranserna på det sätt 
som bestäms genom förordning. Ministeriet 
meddelar närmare bestämmelser om typbe-
lastningskurvor, om tillämpningen av dem 
och om de mätningar som behövs. 
 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

Balansavräkning 

Nätinnehavaren och de andra parterna på 
elmarknaden är skyldiga att handha balans-
avräkningen. 
 

En balansavräkning skall grunda sig på 
elmätning eller en kombination av mätning 
och typbelastningskurva samt på anmäl-
ningar som gäller leveranserna på det sätt 
som bestäms närmare genom förordning av 
statsrådet. Närmare bestämmelser om in-
nehållet i balansavräkningen och de meto-
der som skall användas i den utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

 
16 d § 

 
 
 
 

Parterna på elmarknaden är skyldiga att 
meddela mätningsuppgifter som gäller pro-
duktion, användning och leverans av el 
samt andra uppgifter, som krävs för att ba-
lansansvaret skall kunna realiseras och ba-
lansavräkningen skall kunna uppgöras, på 
det sätt som bestäms genom förordning. 
Ministeriet kan utfärda närmare bestämmel-
ser om de förfaringssätt som skall iakttas 
vid informationsutbytet. 

16 d § 

Anmälningsskyldighet i fråga om balansan-
svar och balansavräkning 

Parterna på elmarknaden är skyldiga att 
meddela mätningsuppgifter som gäller pro-
duktion, användning och leverans av el 
samt andra uppgifter som krävs för att ba-
lansansvaret skall kunna realiseras och ba-
lansavräkningen uppgöras. Genom förord-
ning av statsrådet bestäms närmare om in-
nehållet i anmälningsskyldigheten. Närma-
re bestämmelser om anmälningsförfarandet 
kan utfärdas genom förordning av ministe-
riet. 

 
(ny) 16 e §

Sekretess i fråga om systemförpliktelser 

På sekretess i fråga om handlingar som 
inkommit eller upprättats vid utförandet av 
uppgifter som avses i detta kapitel eller i 
bestämmelser utfärdade med stöd av det 
samt i fråga om uppgifter i handlingarna 
liksom på tystnadsplikt i fråga om och för-
bud mot utnyttjande av de upplysningar 
som erhållits vid utförandet av uppgifterna 
samt på brott mot sekretess tillämpas 22 
och 23 § samt 24 § 1 mom. 20 punkten i la-
gen om offentlighet i myndigheternas verk-
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samhet (621/1999) även då det inte är fråga 
om en handling på vilken nämnda lag är 
tillämplig enligt dess 4 §. 

 
17 § 

 
(ny) 

 
� � � � � � � � � � � � � �  

Byggande av distributionsnät 

� � � � � � � � � � � � � �  
Andra får bygga distributionsnät på an-

svarsområdet om 
1)  det är fråga om en elanvändares an-

slutningsledning, 
 
 
 

 

1) det är fråga om en anslutningsledning 
genom vilken ett eldriftsställe eller en el-
produktionsinrättning ansluts till distribu-
tionsnätsinnehavarens elnät på ansvarsom-
rådet eller till någon annan nätinnehavares 
elnät, 

2) det är fråga om ett internt nät i en fas-
tighet eller i en motsvarande fastighetsgrupp 
eller 

3) nätinnehavaren ger sitt samtycke till att 
nätet byggs. 

 
18 § 

 
(ny) 
 
 
(ny) 

Byggande av högspänningsledningar 

� � � � � � � � � � � � � �  
Utan hinder av 3 mom. skall tillstånd be-

viljas för en anslutningsledning genom vil-
ken ett eldriftsställe, en elproduktionsin-
rättning eller en transformator- och kopp-
lingsstation för distributionsnätsinnehava-
ren på ansvarsområdet ansluts till närmaste 
elnät med en nominell spänning om minst 
110 kilovolt. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

 
19 § 

 
(ny) 

 
 

Ansökan om tillstånd skall innehålla de 
uppgifter och utredningar om vilka stadgas 
genom förordning och om vilka ministeriet 
bestämmer närmare. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

Ansökan om tillstånd att bygga och miljö-
konsekvensbedömning 

Ansökan om tillstånd att bygga skall in-
nehålla de uppgifter och utredningar som 
anges närmare genom förordning av stats-
rådet. 
� � � � � � � � � � � � � �  
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20 § 

 
(ny) 

 
� � � � � � � � � � � � � �  

Bestämmelser om kommunens ställning 

� � � � � � � � � � � � � � 
 

21 § 
 
 
 

En minutförsäljare av el som har domine-
rande ställning på marknaden på en distri-
butionsnätsinnehavares ansvarsområde skall 
leverera el till skäligt pris när kunden begär 
detta, om kunden inte har andra ekonomiskt 
konkurrenskraftiga möjligheter att anskaffa 
el genom elnätet (leveransskyldighet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elmarknadsmyndigheten kan bestämma 
att minutförsäljaren skall leverera el till el-
användaren, om elanvändaren i annat fall 
inte har möjlighet att få el. 

21 §  

Leveransskyldighet 

En minutförsäljare av el som har bety-
dande marknadsinflytande på en distribu-
tionsnätsinnehavares ansvarsområde skall 
på ansvarsområdet leverera el till ett skäligt 
pris för konsumenterna och andra elanvän-
dare vilkas driftsställe är utrustat med hu-
vudsäkringar på högst 3 x 63 ampere eller 
till vilkas eldriftsställe högst 100 000 kilo-
wattimmar el köps per år (leveransskyldig-
het). 

Om det inte finns någon sådan minutför-
säljare av el som avses i 1 mom., skall de 
skyldigheter som gäller minutförsäljare 
med betydande marknadsinflytande tilläm-
pas på den minutförsäljare av el som med 
mängden levererad el som måttstock har 
den största marknadsandelen på det aktuel-
la ansvarsområdet i fråga om de elanvän-
dare som omfattas av leveransskyldigheten. 

En minutförsäljare med betydande mark-
nadsinflytande skall ha offentliga elförsälj-
ningsvillkor och elförsäljningspriser samt 
grunder för hur de fastställs för de kunder 
som omfattas av leveransskyldigheten. I 
dem får inte ingå oskäliga villkor eller be-
gränsningar eller sådana villkor eller be-
gränsningar som begränsar konkurrensen 
inom elhandeln. 

Elmarknadsmyndigheten kan bestämma 
att en minutförsäljare som avses i denna 
paragraf skall leverera el till de kunder som 
omfattas av leveransskyldigheten på de vill-
kor som anges i 3 mom. 
 

 
22 § 

 
 
 
 

Minutförsäljaren skall ha offentliga elför-

22 § 

Anmälan till elmarknadsmyndigheten om 
minutförsäljares försäljningsvillkor 

En minutförsäljare med betydande mark-
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säljningsvillkor och elförsäljningspriser 
samt grunder för hur de fastställs för kon-
sumenter och för de kunder som omfattas 
av leveransskyldigheten. I dem får inte ingå 
oskäliga villkor eller begränsningar eller 
sådana som begränsar konkurrensen inom 
elhandeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministeriet kan bestämma att minutförsäl-
jaren skall tillställa elmarknadsmyndigheten 
eller en sammanslutning som ministeriet 
har befullmäktigat gällande minutförsälj-
ningsvillkor och minutförsäljningspriser 
samt grunderna för hur de fastställs. 

nadsinflytande skall tillställa elmarknads-
myndigheten i 21 § 3 mom. avsedda minut-
försäljningsvillkor och minutförsäljnings-
priser samt grunderna för hur de fastställs 
innan de införs. 

 
 
En minutförsäljare av el skall underrätta 

elmarknadsmyndigheten eller den samman-
slutning som elmarknadsmyndigheten utsett 
om de elminutförsäljningsvillkor och elför-
säljningspriser som gäller när minutförsäl-
jaren allmänt tillhandahåller el för konsu-
menterna och andra elanvändare vilkas 
driftsställe är utrustat med huvudsäkringar 
på högst 3 x 63 ampere eller till vilkas el-
driftsställe högst 100 000 kilowattimmar el 
köps per år. 

Elmarknadsmyndigheten kan meddela 
närmare föreskrifter om hur uppgifter med 
anknytning till minutförsäljningsvillkoren 
och minutförsäljningspriserna samt grun-
derna för hur de fastställs skall ges in till 
myndigheten, hur dessa uppgifter skall spe-
cificeras samt om det förfarande som skall 
iakttas när uppgifterna lämnas. 
 

 
23 § 

 
 
 
 
 

Elförsäljaren skall på det sätt som mini-
steriet bestämmer i faktureringen lämna 
sina kunder en specifikation över hur elpri-
set bildas. 
 
 

Minutförsäljarna skall offentliggöra upp-
gifter som beskriver den genomsnittliga 
prisnivån på el på det sätt som ministeriet 
bestämmer. 

23 § 

Uppgifter som elförsäljare skall lämna i 
fakturorna samt offentliggörande av elför-

säljares nyckeltal 

Minutförsäljaren skall i faktureringen 
lämna sina kunder en specifikation över hur 
elpriset bildas. Elmarknadsmyndigheten kan 
meddela närmare föreskrifter om vilka 
uppgifter som skall ingå i fakturorna över 
elenergi. 

Minutförsäljarna skall offentliggöra upp-
gifter som beskriver den genomsnittliga 
prisnivån på el. Elmarknadsmyndigheten 
kan meddela föreskrifter om det förfarande 
som skall iakttas vid offentliggörandet. 
 

24 § 
 

(ny) 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Försäljning av el via ett internt nät i fastig-
heten 

� � � � � � � � � � � � � �  
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25 c § 

Upplysningar som skall lämnas innan avtal 
ingås 

Distributionsnätsinnehavaren skall innan 
ett anslutningsavtal ingås lämna en abon-
nent och innan elnätsavtal ingås en elan-
vändare upplysningar om de centrala villkor 
som skall tillämpas på avtalet samt om till-
budsstående alternativ som gäller innehållet 
i avtalet, såsom alternativ i fråga om pris-
sättningen. En minutförsäljare skall innan 
ett elförsäljningsavtal ingås lämna elanvän-
daren motsvarande upplysningar. Upplys-
ningar om elnätsavtalet eller elförsälj-
ningsavtalet behöver inte lämnas, om avta-
let ingås muntligt och elanvändaren inte 
ber om upplysningar. 

25 c § 

Upplysningar som skall lämnas innan avtal 
ingås 

Distributionsnätsinnehavaren skall innan 
ett anslutningsavtal ingås lämna en abon-
nent och innan elnätsavtal ingås en elan-
vändare upplysningar om de centrala vill-
kor som skall tillämpas på avtalet samt om 
tillbudsstående alternativ som gäller inne-
hållet i avtalet, såsom alternativ i fråga om 
prissättningen. En minutförsäljare skall in-
nan ett elförsäljningsavtal ingås lämna el-
användaren motsvarande upplysningar. 
 
 
 
 

Abonnenten och elanvändaren skall läm-
nas åtminstone följande uppgifter: 

1) tjänsteleverantörens namn och kon-
taktuppgifter, 

2) de prestationer eller tjänster som till-
handahålls, deras kvalitet och, om det är 
fråga om ett anslutningsavtal, tidpunkten 
för anslutningen, 

3) eventuella underhållstjänster i anslut-
ning till prestationer eller tjänster enligt av-
talet, 

4) metoderna för att abonnenten eller el-
användaren skall få information om de av-
gifter som skall tillämpas på avtalet eller 
underhållstjänster i anslutning till det, 

5) avtalets giltighetstid samt villkoren för 
förnyelse och upphävande av avtalet, 

6) de ersättningar och andra gottgörelser 
som skall tillämpas om prestationens eller 
tjänstens kvalitet inte motsvarar det som av-
talats, 

7) de mekanismer för tvistlösning som 
står till förfogande och hur de inleds. 

Upplysningar om ett elnätsavtal eller el-
försäljningsavtal behöver inte lämnas, om 
avtalet ingås muntligt och elanvändaren 
inte ber om upplysningar. 

De uppgifter som avses i 2 mom. skall i 
överenskommen form antecknas i avtalet el-
ler bekräftelsen. 
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26 § 

Ändring av avtalsvillkoren 

� � � � � � � � � � � � � �  
Om distributionsnätsinnehavarens an-

svarsområde förändras, har distributions-
nätsinnehavaren rätt att ändra priset på nät-
tjänsterna för att kunna genomföra en sådan 
enhetlig prissättning av nättjänsterna som 
avses i 15 § 3 mom. 
 
 
 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

� � � � � � � � � � � � � �  
Om distributionsnätsinnehavarens an-

svarsområde förändras, har distributions-
nätsinnehavaren rätt att ändra priset på 
överföringstjänsterna för att kunna genom-
föra en sådan enhetlig prissättning som av-
ses i 15 § 3 mom. Prisändringar som med-
för betydande ändringar i enskilda kunders 
avgifter skall genomföras inom en över-
gångsperiod som elmarknadsmyndigheten 
godkänt innan den nya prissättningen in-
förs. 
� � � � � � � � � � � � � � 

 
27 a § 

Standardersättning vid dröjsmål med kopplandet av en anslutning 

Om kopplandet av en anslutning fördröjs, 
har abonnenten rätt till en standardersätt-
ning. Den uppgår till 5 procent av anslut-
ningsavgiften för varje påbörjad vecka un-
der de två första dröjsmålsveckorna och till 
10 procent av anslutningsavgiften under 
varje påbörjad dröjsmålsvecka efter detta. 
Standardersättningen uppgår till maximalt 
30 procent av anslutningsavgiften, dock till 
högst 10 000 mark. Detta belopp kan ändras 
genom förordning när den ekonomiska och 
monetära utvecklingen ger anledning till 
detta. När standardersättningen beräknas 
används som grund de avgifter som distri-
butionsnätsinnehavaren allmänt tar ut för 
anslutandet utan sådana förhöjningar som 
beror på specialförhållanden 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

Om kopplandet av en anslutning fördröjs, 
har abonnenten rätt till en standardersätt-
ning. Den uppgår till 5 procent av anslut-
ningsavgiften för varje påbörjad vecka un-
der de två första dröjsmålsveckorna och till 
10 procent av anslutningsavgiften under 
varje påbörjad dröjsmålsvecka efter detta. 
Standardersättningen är högst 30 procent av 
anslutningsavgiften, dock högst 1 700 euro. 
Standardersättningens maximibelopp kan 
justeras genom förordning av statsrådet så 
att det motsvarar förändringen i penning-
värdet. När standardersättningen beräknas 
används som grund de avgifter som distri-
butionsnätsinnehavaren allmänt tar ut för 
anslutandet utan sådana förhöjningar som 
beror på specialförhållanden. 
� � � � � � � � � � � � � �  
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7 kap. 

Åtskiljande av verksamheterna 

28 § 
 
 
 
 

Nätinnehavaren och elförsäljaren skall 
särredovisa nätverksamhet, elförsäljning 
och elproduktion samt sin övriga affärs-
verksamhet. 
 

Det kan stadgas genom förordning att oli-
ka delfunktioner inom nätverksamheten och 
elförsäljningen skall särredovisas. 

Elaffärsverksamheter enligt 1 och 2 mom. 
behöver dock inte särredovisas från varand-
ra eller från den övriga affärsverksamheten, 
om affärsverksamheten till sin betydelse är 
ringa. Ministeriet kan meddela närmare be-
stämmelser och anvisningar om när affärs-
verksamheten kan anses vara av ringa bety-
delse. 

28 § 

Skyldighet att särredovisa elaffärsverksam-
heter 

De företag som är verksamma på elmark-
naden skall särredovisa elnätsverksamhet 
och övriga elaffärsverksamheter samt elaf-
färsverksamheter och företagets övriga af-
färsverksamhet. 

Genom förordning av statsrådet kan det 
bestämmas att olika delfunktioner inom el-
nätsverksamheten skall särredovisas. 

Elaffärsverksamheter behöver dock inte 
särredovisas från varandra eller från den öv-
riga affärsverksamheten, om affärsverk-
samheten till sin volym eller i förhållande 
till företagets övriga affärsverksamhet är 
ringa. Genom förordning av ministeriet kan 
närmare bestämmelser utfärdas om när 
verksamheten kan anses vara av ringa bety-
delse. 

 
 

29 § 
 
 
 

Med särredovisning avses i denna lag att 
det för de elaffärsverksamheter som skall 
särredovisas per räkenskapsperiod skall gö-
ras upp resultaträkning och för kapitalinten-
siva verksamheter dessutom balansräkning. 
Resultat- och balansräkningen, som skall 
kunna härledas ur företagets bokföring, 
skall i tillämpliga delar göras upp enligt 
stadgandena i bokföringslagen (655/73). 

29 § 

Innehållet i särredovisningsskyldigheten 

Med särredovisning avses i denna lag att 
det för de elaffärsverksamheter som skall 
särredovisas per räkenskapsperiod skall gö-
ras upp en resultaträkning och balansräk-
ning. Resultat- och balansräkningen, som 
skall kunna härledas ur företagets bokfö-
ring, skall i tillämpliga delar göras upp en-
ligt bokföringslagen (1336/1997). 
 

 
 

30 § 
 
 
 

En kommunal inrättning eller en sam-
kommun som utövar elaffärsverksamhet 
skall i bokföringen redovisas skilt från 
kommunen och för den skall för varje rä-

30 §

Särredovisning av en kommunal inrättning 

En kommunal inrättning som utövar elaf-
färsverksamhet skall per räkenskapsperiod 
redovisas skilt från kommunen och från 
kommunens övriga inrättningar. För inrätt-
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kenskapsperiod göras upp en resultat- och 
balansräkning som kan jämföras med ett ak-
tiebolags bokslut. 

ningen skall en egen resultat- och balans-
räkning göras upp. 

 
 

31 § 
 
 
 

Företagets revisorer skall granska de sär-
redovisade verksamheternas resultaträk-
ning, balansräkning och tilläggsuppgifterna 
till dessa. De skall i revisionsberättelsen ge 
ett utlåtande om huruvida resultat- och ba-
lansräkningen och tilläggsuppgifterna till 
dem för de särredovisade verksamheterna 
stämmer överens med denna lag och de 
stadganden och bestämmelser som har ut-
färdats med stöd av den. 

I en kommunal inrättning eller en sam-
kommun skall en yrkesrevisor granska före-
tagets bokslut samt resultaträkningarna, ba-
lansräkningarna och deras tilläggsuppgifter 
för de särredovisade verksamheterna. Han 
skall i revisionsberättelsen angående kom-
munen eller samkommunen ge ett utlåtande 
om huruvida företagets bokslut och resultat-
räkningen, balansräkningen och tilläggs-
uppgifterna till dem för de särredovisade 
verksamheterna stämmer överens med den-
na lag och de stadganden och bestämmelser 
som har utfärdats med stöd av den. 

31 § 

Granskning av särredovisade bokslut 

Revisorerna för en sammanslutning samt 
en kommunal eller statlig inrättning som 
utövar elaffärsverksamhet skall granska de 
särredovisade verksamheternas resultat-
räkningar, balansräkningar och tilläggs-
uppgifterna till dessa som en del av den 
lagstadgade revisionen av sammanslut-
ningen, kommunen eller inrättningen. 

 
 

32 § 
 
 
 

I fråga om de särredovisade verksamhe-
terna är resultat- och balansräkningen för 
nätverksamheten samt resultaträkningen för 
elförsäljningen jämte tilläggsuppgifter of-
fentliga och de presenteras som bilageupp-
gifter i företagets bokslut. Bokslutet över en 
kommunal inrättning som utövar elaffärs-
verksamhet samt resultat- och balansräk-
ningarna jämte tilläggsuppgifter för särre-
dovisade verksamheter skall presenteras i 
kommunens bokslut. 

32 § 

Offentliggörande av särredovisade bokslut 

Bokslut över särredovisade elaffärsverk-
samheter skall offentliggöras. Boksluten 
skall fogas till det officiella bokslutet över 
ett företag, en koncern, en kommun, en 
samkommun eller en statlig inrättning som 
utövar elaffärsverksamhet samt till den års-
redovisning som skall offentliggöras eller 
till någon annan offentlig handling som 
motsvarar årsredovisningen och som är 
tillgänglig för intressentgrupperna. 
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33 § 
 
 
 

Avtal som gäller förvärv av en rörelse 
som utövar elnätsverksamhet, köp av aktie- 
eller andelsmajoriteten i en sammanslutning 
som utövar nätverksamhet eller annat för-
värv av bestämmanderätt som gäller elnäts-
verksamhet skall anmälas till konkurrens-
verket senast en månad efter det att avtalet 
ingicks. 

33 § 

Upprättande av särredovisade bokslut 

Affärshändelser och balansposter skall 
tas upp i resultat- och balansräkningarna 
över affärsverksamheterna i enlighet med 
orsaksprincipen. Gemensamma inkomster 
och utgifter samt balansposter registreras 
kalkylmässigt för de olika verksamheterna i 
samband med att bokslutet upprättas så att 
orsaksprincipen i mån av möjlighet realise-
ras. 

I särredovisade bokslut skall avskrivning-
arna basera sig på anskaffningsutgifter. 
När ett särredovisat bokslut upprättas för-
sta gången skall anläggningstillgångarnas 
anskaffningsutgifter, minskade med de 
planenliga avskrivningarna, inbegripas i 
bokslutet. 

Det särredovisningsförfarande som väljs 
skall följas kontinuerligt, om det inte finns 
grundad anledning att ändra det. Ändring-
arna skall klarläggas i samband med det 
särredovisade bokslutet. 
 

 
34 § 

 
 
 
 

Ministeriet kan meddela närmare före-
skrifter och anvisningar om hur verksamhe-
terna skall skiljas åt samt hur resultat- och 
balansräkningarna skall göras upp för de 
verksamheter som skiljs åt och vad som 
skall ges som tilläggsuppgifter till dem samt 
hur dessa uppgifter skall offentliggöras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 §

Kompletterande bestämmelser om särredo-
visning 

Genom förordning av ministeriet kan 
närmare bestämmelser utfärdas om 

1) grunderna för registrering av inkoms-
ter och utgifter samt balansposter för de 
olika affärsverksamheterna, 

2) grunderna för registrering av inkoms-
ter och utgifter samt balansposter som gäll-
er en enskild elaffärsverksamhet, 

3) registreringen av gemensamma in-
komster och utgifter samt balansposter för 
de olika affärsverksamheterna, 

4) schemat för särredovisade resultaträk-
ningar och balansräkningar samt nätinne-
havarens resultaträkning och balansräk-
ning, 

5) de tilläggsuppgifter som skall inbegri-
pas i bokslut över särredovisade verksam-
heter samt i nätinnehavarens bokslut, 

6) sändande av särredovisade bokslut 
samt nätinnehavarens bokslut till elmark-
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Ministeriet kan dessutom bestämma att 

resultat- och balansräkningarna jämte 
tilläggsuppgifter för de verksamheter som 
skall skiljas åt och boksluten för de företag 
som utövar verksamheterna skall tillställas 
elmarknadsmyndigheten. 

nadsmyndigheten. 
I samband med särredovisade bokslut 

skall uppgifter som klargör grunderna för 
hur boksluten har upprättats samt nyckeltal 
som beskriver nätinnehavarens verksamhet 
offentliggöras. Elmarknadsmyndigheten 
kan meddela närmare föreskrifter om vilka 
uppgifter och nyckeltal skyldigheten att of-
fentliggöra gäller samt vilket förfarande 
som skall iakttas vid offentliggörandet. 

Elmarknadsmyndigheten kan av grundad 
anledning i enskilda fall bevilja undantag 
från det sätt att skilja åt verksamheterna 
som denna lag kräver, om det är oskäligt att 
måsta skilja åt dem på det sätt som krävs i 
lagen. 

 
(ny) 34 a § 

Juridiskt åtskild elnätsverksamhet 

Om en stamnätsinnehavare eller någon 
annan nätinnehavare i vars elnät med en 
spänning om 400 volt de tre senaste ut-
gångna kalenderåren årligen överförts en 
elmängd på minst 200 gigawattimmar är 
verksam som en del av ett företag eller av 
en företagsgrupp där samma part har be-
stämmanderätt och som bedriver elproduk-
tion eller elförsäljning, skall nätinnehava-
ren till sin juridiska form, sin organisation 
och sitt beslutsfattande vara oberoende av 
företagets eller företagsgruppens elproduk-
tions- och elförsäljningsverksamhet (juri-
diskt åtskild elnätsverksamhet). 

Med bestämmanderätt avses i 1 mom. rät-
tigheter, avtal och andra medel som separat 
eller tillsammans med hänsyn till de faktis-
ka och juridiska omständigheterna i saken 
ger parten möjlighet att utöva avgörande 
inflytande i företaget och dess organ. 

En ändring av företagsstrukturen gällan-
de juridiskt åtskild elnätsverksamhet skall 
verkställas inom två år från utgången av 
det kalenderår då tröskelvärdet enligt 1 
mom. uppnåddes. 
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(ny) 34 b § 

En juridiskt åtskild nätinnehavares rätt att 
bedriva eltillförsel och elförsäljning 

En nätinnehavare som utövar juridiskt åt-
skild elnätsverksamhet kan bedriva eltillför-
sel och elförsäljning, om syftet med verk-
samheten är att 

1) skaffa förlustenergi för elnätet, 
2) sköta uppgifter som omfattas av sy-

stemansvaret, 
3) kontrollera överföringsbegränsningar, 
4) använda flyttbara reservkraftsaggregat 

för byggande, drift och underhåll av nätet 
och till nätet sälja el som producerats med 
dessa, 

5) skaffa el för eget bruk till sammanslut-
ningens lokaler, transformator- och kopp-
lingsstationer eller länkstationer eller till 
sammanslutningens andra motsvarande ob-
jekt, 

6) distributionsnätsinnehavaren med stöd 
av skyldigheten enligt denna lag skall leve-
rera el till elanvändarna i en situation där 
minutförsäljarens leverans har avbrutits av 
en orsak som beror på försäljaren. 
 

 
(ny) 34 c §

Operativa krav på åtskiljande 

Den som hör till ledningen för en nätin-
nehavare som utövar juridiskt åtskild el-
nätsverksamhet och som har minst 50 000 
kunder får inte vara verkställande direktör 
för ett företag som svarar för elproduktion 
eller elförsäljning och inte medlem av sty-
relsen eller motsvarande organ i ett sådant 
företag, om samma part har bestämmande-
rätt hos nätinnehavaren och företaget. 

Genom förordning av ministeriet kan 
närmare bestämmelser utfärdas om opera-
tiva krav på åtskiljande för nätinnehavare 
som utövar juridiskt åtskild elnätsverksam-
het och som har minst 100 000 kunder. 
Kraven kan gälla 

1) beslut om anställningsförmåner som 
gäller säkerställande av oavhängighet för 
dem som hör till nätinnehavarens ledning 
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samt 
2) nätinnehavarens skyldighet att göra 

upp ett program med åtgärder som säker-
ställer att nätinnehavaren på ett icke-
diskriminerande sätt uppfyller sina förplik-
telser enligt 3 och 4 kap. 
 

 
 

8 kap 

Tillstånd och anmälningar  

35 §  
 
 
 
 

Genom förordning kan stadgas att för 
byggande av kraftverk och för byte av det 
bränsle som används i ett kraftverk mot ett 
annat skall inhämtas tillstånd av ministeriet, 
om Finlands internationella avtalsförpliktel-
ser förutsätter detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillstånd beviljas så som stadgas genom 
förordning under de förutsättningar och 
med de villkor som Finlands internationella 
avtalsförpliktelser förutsätter. 

8 kap. 

Produktion, import och export av el 

35 § 

Anbudsförfarande för ny elproduktionska-
pacitet 

I syfte att trygga tillräcklig eltillförsel kan 
statsrådet besluta om ordnande av offentligt 
anbudsförfarande för ny elproduktionska-
pacitet eller åtgärder för styrning av efter-
frågan. Beslutet får fattas bara om tillgång-
en på el, med beaktande av planerade el-
produktionsinrättningar och överförings-
förbindelser samt elproduktionsinrättningar 
och överföringsförbindelser som anläggs, 
och de åtgärder för styrning av efterfrågan 
som skall vidtas inte räcker till för att svara 
på efterfrågan på el i Finland och om till-
räcklig eltillförsel inte kan tryggas genom 
andra åtgärder. 

I beslutet om ordnande av anbudsförfa-
rande anges 

1) de uppgifter om förutsatta avtalsvillkor 
vilka skall ingå i anbudsförfrågan och de 
förfaringssätt som anbudsgivarna skall iak-
ta samt 

2) de grunder som reglerar valet av an-
budsgivare och ingåendet av avtal. 

Beslut om ordnande av anbudsförfarande 
avgörs vid statsrådets allmänna samman-
träde. Ministeriet beslutar om godkännande 
av anbuden. Ministeriet svarar också för 
verkställandet av anbudsförfarandet. 

Närmare bestämmelser om tillvägagångs-
sätten vid anbudsförfaranden utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
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36 § 

 
 
 
 

Ministeriet kan bestämma att byggnads-
planen för ett kraftverk och byggandet av 
det skall anmälas till ministeriet och att 
byggnadsplanen för elöverföringsanlägg-
ningar och byggandet av dem på motsva-
rande sätt skall anmälas till elmarknads-
myndigheten. I anmälan skall lämnas de 
uppgifter om projektet som ministeriet be-
stämmer. 

36 § 

Anmälan om byggande och urdrifttagande 
av kraftverk 

Kraftverksinnehavaren skall underrätta 
elmarknadsmyndigheten om byggnadspla-
nen för och idrifttagandet av ett kraftverk 
samt om långvarig eller bestående urdrift-
tagande av ett kraftverk. Genom förordning 
av statsrådet utfärdas närmare bestämmel-
ser om innehållet i anmälningsskyldigheten 
och om anmälningsförfarandet. 

 
(ny) 36 a §

Underhållsstopp vid kraftverk 

Kraftverksinnehavaren skall underrätta 
elmarknadsmyndigheten om planerade un-
derhållsstopp under tiden 1.12�28.2 vid 
kraftverk med en effekt på minst 
100 megavoltampere och separat elproduk-
tion. Anmälan skall göras minst sex måna-
der före den planerade tidpunkten för un-
derhållsstoppet. Genom förordning av 
statsrådet utfärdas närmare bestämmelser 
om de uppgifter som skall ingå i anmälan 
och om anmälningsförfarandet. 

Elmarknadsmyndigheten får bestämma 
att tidpunkten för ett underhållsstopp vid ett 
kraftverk enligt 1 mom. skall infalla utanför 
perioden 1.12.�28.2, om det finns grundad 
anledning att misstänka att tillgången på el 
inte motsvarar efterfrågan på el i Finland 
vid den tidpunkt som anmälts för under-
hållsstoppet. Beslut om flyttning av under-
hållsstoppet skall fattas senast tre månader 
före den tidpunkt då underhållstoppet enligt 
anmälan skall inledas. Beslut om flyttning 
får inte fattas, om en flyttning av under-
hållsstoppet medför fara på grund av ett 
tekniskt fel i kraftverket eller äventyrar sä-
kerheten vid drift av kraftverket. Före ett 
beslut om flyttning skall elmarknadsmyn-
digheten höra säkerhetsteknikcentralen och, 
om underhållsstoppet gäller ett kärnkraft-
verk, strålskyddscentralen. Ett beslut om 
flyttning skall iakttas även om det överkla-
gas, om inte besvärsmyndigheten har för-
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bjudit att beslutet verkställs eller bestämt 
att det skall avbrytas. 

Elmarknadsmyndigheten kan förena ett 
beslut enligt 2 mom. med vite. 
 

 
37 § 

 
 
 
 

Ministeriet kan bestämma att avtal om el-
import och elexport skall anmälas till mini-
steriet. I anmälan skall lämnas de uppgifter 
som ministeriet bestämmer. 
 

37 § 

Anmälningsskyldighet i fråga om elimport 
och elexport 

Genom förordning av ministeriet kan det 
föreskrivas att avtal om elimport och elex-
port skall anmälas till ministeriet. I anmälan 
skall lämnas de uppgifter som föreskrivs i 
förordningen. 

. 
 

38 § 
 
 
 

Den allmänna ledningen och uppföljning-
en av verkställigheten av lagen ankommer 
på handels- och industriministeriet. 

Elmarknadsmyndigheten har till uppgift 
att övervaka att denna lag och med stöd av 
den utfärdade stadganden och bestämmel-
ser iakttas. Byggandet av kraftverk och el-
ledningar som överskrider landets gräns, 
byte av det bränsle som används i ett kraft-
verk mot ett annat samt elimport och elex-
port övervakas dock av ministeriet. 
 

38 § 

Tillsynsmyndigheter och deras uppgifter 

Den allmänna ledningen och uppföljning-
en av verkställigheten av lagen ankommer 
på ministeriet. 

Elmarknadsmyndigheten har till uppgift 
att övervaka att denna lag och med stöd av 
den utfärdade bestämmelser samt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1228/2003 om villkor för tillträde till nät 
för gränsöverskridande elhandel iakttas. 
Byggandet av elledningar som överskrider 
landets gränser samt elimport och elexport 
övervakas dock av ministeriet. 

Elmarknadsmyndigheten skall tillsam-
mans med andra myndigheter övervaka ut-
vecklingen av balansen mellan tillgång och 
efterfrågan på el i Finland. 

Elmarknadsmyndigheten skall årligen of-
fentliggöra rapporter om tillsynen samt om 
utvecklingen av balansen mellan tillgång 
och efterfrågan på el samt sköta de interna-
tionella informationsförpliktelserna i an-
slutning till sina uppgifter. 
 

 
(ny) 38 a § 

Villkor och metoder fastställda av elmark-
nadsmyndigheten 

Elmarknadsmyndigheten skall genom be-
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slut fastställa att en nätinnehavare och en 
stamnätsinnehavare som påförts systeman-
svar skall iaktta följande villkor gällande 
tjänsterna och metoder för prissättning av 
tjänsterna innan dessa införs: 

1) metoderna för bestämmande av nätin-
nehavarens intäkter av nätverksamheten 
och de avgifter som skall tas ut för överfö-
ringstjänsten under tillsynsperioden, 

2) villkoren för nätinnehavarens överfö-
ringstjänst, 

3) villkoren för nätinnehavarens anslut-
ningstjänst och metoderna för bestämman-
de av de avgifter som tas ut för anslutning-
en, 

4) villkoren för de tjänster som omfattas 
av systemansvaret för den stamnätsinneha-
vare som påförts systemansvar samt meto-
derna för bestämmande av avgifterna för 
nämnda tjänster. 

Beslutet om fastställande skall basera sig 
på de grunder som föreskrivs i 3, 4 och 
6 a kap. samt i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1228/2003 om vill-
kor för tillträde till nät för gränsöverskri-
dande elhandel. I beslutet om fastställande 
av de metoder som skall iakttas vid pris-
sättningen kan bestämmas om 

1) principerna för värdering av det kapi-
tal som är bundet till nätverksamheten, 

2) sättet för bestämmande av en godtag-
bar avkastning på det kapital som är bundet 
till nätverksamheten, 

3) sättet för bestämmande av nätverk-
samhetens resultat och sådan rättelse av re-
sultaträkningen och balansräkningen som 
detta kräver, 

4) mål som sporrar till effektivering av 
nätverksamheten och sättet för hur detta 
bestäms samt den metod enligt vilken effek-
tiveringsmålsättningen tillämpas i prissätt-
ningen, 

5) metoden för bestämmande av prissätt-
ningsstrukturen, om en sådan metod behövs 
för genomförande av tillträde till nätet eller 
verkställigheten av en internationell förplik-
telse som är bindande för Finland, eller om 
metoden hänför sig till prissättning av 
tjänster som omfattas av systemansvar. 

Beslut om fastställande, som tillämpas på 
de metoder som avses i 1 mom. 1 punkten, 
gäller under en tillsynsperiod på fyra år. 
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Om en nätinnehavare har inlett sin verk-
samhet medan den tillsynsperiod som till-
lämpas på andra nätinnehavare fortfarande 
pågår, gäller beslutet om fastställande en-
ligt 1 mom. 1 punkten trots det fram till slu-
tet av denna tillsynsperiod. Övriga beslut 
som avses i 1 mom. gäller tills vidare eller, 
om det finns särskilda skäl, den tid som an-
ges i beslutet. 
 

 
 

(ny) 38 b § 

Ändring av elmarknadsmyndighetens beslut 
om fastställande 

Elmarknadsmyndigheten kan ändra det 
beslut om fastställande som avses i 38 a § 
1 mom. genom ett nytt beslut vars behand-
ling har inletts på ansökan av en nätinne-
havare eller en stamnätsinnehavare som 
påförts systemansvar eller på elmarknads-
myndighetens eget initiativ. Beslutet kan 
ändras på initiativ av elmarknadsmyndighe-
ten om 

1) den som beslutet gäller har lämnat fel-
aktiga eller bristfälliga uppgifter som har 
inverkat på beslutets innehåll, 

2) ändringen grundar sig på en ändring i 
lagstiftningen eller ett avgörande som en 
fullföljdsdomstol har meddelat, 

3) det finns vägande skäl för att ändra be-
slutet till följd av att en väsentlig föränd-
ring i omständigheterna inträffat efter att 
beslutet meddelades eller på grund av för-
åldrade villkor eller revidering av prissätt-
ningsarrangemangen eller 

4) ändringen är nödvändig på grund av 
verkställigheten av en internationell förplik-
telse som är bindande för Finland. 
 

 
(ny) 38 c § 

Elmarknadsmyndighetens beslut efter till-
synsperioden 

Elmarknadsmyndigheten skall efter att 
den tillsynsperiod som nämns i 38 a § har 
utgått genom beslut förplikta nätinnehava-
ren att under en pågående tillsynsperiod 
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sänka sina avgifter för överföringstjänster 
som bestämts enligt de i 1 mom. 1 punkten i 
paragrafen avsedda metoderna med det be-
lopp med vilket nätverksamhetens avkast-
ning under den tillsynsperiod som utgått 
överstigit beloppet av en skälig avkastning 
eller berättiga nätinnehavaren att under 
tillsynsperioden höja sina avgifter för över-
föringstjänster med det belopp med vilket 
nätverksamhetens avkastning under den 
tillsynsperiod som utgått understigit belop-
pet av en skälig avkastning. Om avkast-
ningen av nätverksamheten under tillsyns-
perioden har överstigit beloppet av en skä-
lig avkastning med minst 5 procent, skall 
till det belopp med vilket avgifterna skall 
sänkas, för den tillsynsperiod som utgått 
fogas ränta, räknad som årlig ränta på hela 
det sistnämnda beloppet enligt genomsnitts-
räntan på eget kapital bestämt i enlighet 
med det beslut om fastställande som avses i 
38 a § 1 mom. 1 punkten. 

Elmarknadsmyndigheten kan av vägande 
skäl förlänga den utjämningsperiod som 
avses i 1 mom. 

 
(ny) 38 d § 

Överlåtelse av elnätsaffärsverksamhet och 
nätinnehavarnas fusionering under en till-

synsperiod 

Om en nätinnehavare överlåter elnätsaf-
färsverksamheten till någon annan eller fu-
sioneras med en annan aktör under den till-
synsperiod som avses i 38 a § 1 mom. 
1 punkten, tillämpas beslutet om faststäl-
lande i fråga om den nätverksamhet som till 
följd av överlåtelse eller fusion övergått till 
någon annan på mottagaren eller den över-
tagande sammanslutningen under återsto-
den av tillsynsperioden. Mottagaren eller 
den övertagande sammanslutningen ansva-
rar för återbäring av avgifter för överfö-
ringstjänster enligt 38 c § till den överlå-
tande nätinnehavarens kunder också till 
den del återbäringen hänför sig till en del 
av den tillsynsperiod som föregick överlå-
tandet eller fusioneringen. Mottagaren eller 
den övertagande sammanslutningen får på 
motsvarande sätt räkna sig till godo den i 
38 c § avsedda rätten att höja avgifterna för 
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överföringstjänsterna också till den del 
denna rätt hänför sig till den överlåtande 
nätinnehavarens nätverksamhet under en 
del av den tillsynsperiod som föregick över-
låtandet eller fusioneringen. 

Elmarknadsmyndigheten skall på begäran 
av överlåtaren och mottagaren meddela 
särskilt beslut i vilket det belopp som avses 
i 1 mom. fastställs för överlåtelsetidpunk-
ten. 
 

 
39 § 

 
 
 
 

Om någon bryter mot denna lag eller med 
stöd av den utfärdade stadganden och be-
stämmelser, skall övervakningsmyndighe-
ten förplikta honom att rätta till felet eller 
försummelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övervakningsmyndigheten kan förena ett 
beslut enligt 1 mom. med vite. 

39 § 

Tillsynsmyndigheternas befogenheter i till-
synsärenden 

Om någon bryter mot eller åsidosätter de 
förpliktelser som föreskrivs i denna lag el-
ler i bestämmelser utfärdade med stöd av 
den eller i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1228/2003 om villkor 
för tillträde till nät för gränsöverskridande 
elhandel, skall tillsynsmyndigheten förplikta 
honom att rätta till felet eller försummelsen. 
I det förpliktande beslutet kan förordnas om 
på vilket sätt felet eller försummelsen skall 
rättas. I det förpliktande beslutet kan också 
förordnas att en avgift som tagits ut på fel-
aktiga grunder skall betalas tillbaka till 
kunden, om inte återbäringsförfarandet en-
ligt 38 c § tillämpas. 

Tillsynsmyndigheten kan förena sitt beslut 
enligt 1 mom. samt enligt 38 a�38 c § med 
vite. Vid vitesföreläggande och utdömande 
av vite iakttas det förfarande som föreskrivs 
i viteslagen (1113/1990). 

Nedan bestäms särskilt om verkställighe-
ten av förpliktelsen avseende de uppgifter 
som skall tillställas tillsynsmyndigheten. 
 

 
(ny) 39 a § 

Särskilda bestämmelser om hur elmark-
nadsmyndigheten skall handlägga en begä-

ran om utredning  

Elmarknadsmyndigheten skall behandla 
en begäran om utredning som gäller nätin-
nehavare inom två månader från mottagan-
det av begäran. Elmarknadsmyndigheten 
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kan förlänga tidsfristen för behandlingen, 
om begäran om utredning gäller avgifter 
för anslutning av ett kraftverk på mer än 40 
megavoltampere eller om behandlingen av 
en begäran om utredning förutsätter att yt-
terligare uppgifter inhämtas. I det senare 
fallet kan fristen förlängas med högst två 
månader, varefter fristen ytterligare kan 
förlängas, om den som begärt en utredning 
samtycker till detta. 

 
40 § 

 
(ny) 

 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

Ministeriet har rätt att bestämma att byg-
gandet av ett kraftverk och en elledning 
som överskrider landets gräns skall avbry-
tas eller förbjuda användningen av dem, om 
byggandet har inletts eller kraftverket eller 
elledningen har byggts utan tillstånd enligt 
denna lag. 

Hindrande av byggande av elnät utan till-
stånd 

� � � � � � � � � � � � � �  
Ministeriet har rätt att bestämma att byg-

gandet av en elledning som överskrider lan-
dets gräns skall avbrytas eller förbjuda an-
vändningen av den, om byggandet har in-
letts eller elledningen har byggts utan så-
dant tillstånd som avses i denna lag. 

 
41 § 

 
(ny) 

 
 
� � � � � � � � � � � � � �  

(ny) 

Lagens förhållande till konkurrenslagstift-
ningen 

� � � � � � � � � � � � � �  
Konkurrensverket skall årligen offentlig-

göra en berättelse om tillämpningen av la-
gen om konkurrensbegränsningar på el-
marknaden. Berättelsen skall lämnas till 
Europeiska gemenskapernas kommission i 
enlighet med internationella informations-
förpliktelser som är bindande för Finland. 

 
42 § 

 
 
 

En person, sammanslutning eller inrätt-
ning som utövar elnätsverksamhet, eller 
försäljning, produktion, import eller export 
av el skall ge ministeriet och elmarknads-
myndigheten samt den sammanslutning som 
ministeriet har utsett den statistiska infor-
mation och övriga information som är nöd-
vändig för skötseln av de uppgifter som av-
ses i denna lag eller för uppfyllande av in-

42 §

Lämnande av uppgifter till myndigheter 

En person, sammanslutning eller inrätt-
ning som utövar elnätsverksamhet eller för-
säljning, produktion, import eller export av 
el skall ge ministeriet och elmarknadsmyn-
digheten den information som är nödvändig 
för skötseln av de tillsynsuppgifter som av-
ses i denna lag. Utöver detta skall ministe-
riet och elmarknadsmyndigheten ges den 
statistiska och övriga information som är 
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ternationella avtalsförpliktelser. 
 
 

En behörig tjänsteman vid elmarknads-
myndigheten har rätt att utföra granskningar 
i lokaler som innehas av en sammanslutning 
eller en inrättning som bedriver verksamhet 
som är föremål för tillsyn för att övervaka 
att bestämmelserna i denna lag och i be-
stämmelser och föreskrifter som har utfär-
dats med stöd av den samt de förpliktande 
beslut som elmarknadsmyndigheten har gett 
med stöd av 39 § följs. En sammanslutning 
eller inrättning som bedriver verksamhet 
som är föremål för tillsyn skall på yrkande 
för den tjänsteman som utför granskningen 
visa de handlingar och registreringar i data-
systemet samt ordna tillträde till de elan-
läggningar och elutrustningar som kan ha 
betydelse vid övervakningen av att be-
stämmelserna i denna lag eller i bestämmel-
ser eller föreskrifter som utfärdats med stöd 
av den följs. Den tjänsteman som utför 
granskningen har rätt att avgiftsfritt ta kopi-
or av de handlingar som skall granskas samt 
utskrifter av de registreringar som finns i 
datasystemet. 

nödvändig för skötseln av de uppgifter som 
avses i denna lag eller för uppfyllande av 
internationella avtalsförpliktelser. 

En behörig tjänsteman vid elmarknads-
myndigheten har rätt att utföra granskningar 
i lokaler som innehas av en sammanslutning 
eller en inrättning som bedriver tillsyn un-
derkastad verksamhet för att fullgöra till-
synsuppgiften enligt denna lag samt för att 
övervaka att det beslut om fastställande 
samt det förpliktande beslut som elmark-
nadsmyndigheten har gett följs. En sam-
manslutning eller inrättning som bedriver 
verksamhet som är underkastad tillsyn skall 
på yrkande för den tjänsteman som utför 
granskningen visa de handlingar och regi-
streringar i datasystemet samt ordna tillträ-
de till de elanläggningar och elutrustningar 
som kan ha betydelse vid övervakningen av 
efterlevnaden av bestämmelserna i denna 
lag eller av i bestämmelser eller föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den. Den tjäns-
teman som utför granskningen har rätt att 
avgiftsfritt ta kopior av de handlingar som 
skall granskas och utskrifter av de registre-
ringar som finns i datasystemet. 

Om någon bryter mot eller åsidosätter de 
förpliktelser gällande skyldighet att tillstäl-
la tillsynsmyndigheten de uppgifter som fö-
reskrivs i denna lag eller i bestämmelser ut-
färdade med stöd av den, kan tillsynsmyn-
digheten förplikta honom att rätta sitt fel el-
ler sin försummelse. Tillsynsmyndigheten 
kan förena sitt beslut med vite. Vid vitesfö-
reläggande och utdömning av vite iakttas 
det förfarande som föreskrivs i viteslagen. 
 

 
43 § 

 
(ny) 

 
 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

Avgifter som tas ut för myndigheternas pre-
stationer 

� � � � � � � � � � � � � � 
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10 kap. 

Skadestånd och straff 

44 § 
 
 
 

Den som genom ett förfarande som står i 
strid med 9 § 2 mom. (anslutningsskyldig-
het), 10 § (överföringsskyldighet), 21 § 1 
mom. (leveransskyldighet) eller 27 h § (av-
brott i elleveransen) orsakar någon annan 
skada är skyldig att ersätta skadan. 

44 § 

Skadeståndsskyldighet 

Den som genom ett förfarande som står i 
strid med 9 § 2 mom. (anslutningsskyldig-
het), 10 § 1 mom. (överföringsskyldighet), 
21 § 1 mom. (leveransskyldighet) eller 27 i 
§ (avbrott i elleveransen av skäl som beror 
på elanvändaren) orsakar någon annan ska-
da är skyldig att ersätta skadan. 
 

 
 

45 § 
 
 
 

Den som utövar elnätsverksamhet utan 
tillstånd som avses i 4 § eller i strid med de 
villkor som uppställts i tillståndet eller byg-
ger en elledning utan tillstånd enligt 18 § el-
ler i strid med de villkor som uppställts i 
tillståndet, skall för olovligt utövande av el-
nätsverksamhet dömas till böter eller fäng-
else i högst sex månader, om inte strängare 
straff stadgas för gärningen i någon annan 
lag. 

45 § 

Olovligt utövande av elnätsverksamhet 

Den som utövar elnätsverksamhet utan 
tillstånd som avses i 4 § eller bygger en el-
ledning utan tillstånd enligt 18 §, skall för 
olovligt utövande av elnätsverksamhet dö-
mas till böter, om inte strängare straff före-
skrivs för gärningen i någon annan lag. 

 
 

46 § 
 
 
 

Den som bygger kraftverk eller byter det 
bränsle som används där till ett annat utan 
tillstånd enligt 35 § eller i strid med de vill-
kor som uppställts i tillståndet, skall för 
olovligt byggande av kraftverk dömas till 
böter eller fängelse i högst sex månader, om 
inte strängare straff stadgas för gärningen i 
någon annan lag. 

46 § 

Straffbar drift av kraftverk 

Den som 
1) efter att ha åsidosatt den skyldighet en-

ligt 36 a § 1 mom. att anmäla ett planerat 
underhållsstopp vid ett kraftverk genomför 
ett sådant underhållsstopp vid kraftverket 
som omfattas av anmälningsskyldigheten el-
ler 

2) bryter mot elmarknadsmyndighetens 
beslut om flyttning av underhållsstoppet, 

skall för straffbar drift av kraftverk dömas 
till böter. 
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(ny) 47 § 

Brott mot sekretess i fråga om systemför-
pliktelser 

Till straff för brott mot sekretess som fö-
reskrivs i 16 e § döms enligt 38 kap. 1 eller 
2 § i strafflagen (39/1889). 
 

 
 

48 § 
 

(ny) 
 
 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

Kommunens rätt att utöva elaffärsverksam-
het utanför kommunens område 

� � � � � � � � � � � � � � 

 
 

50 § 
 

(ny) 
 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

Handräckning 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

 
51 § 

 
 
 

Ändring i ett beslut som ministeriet och 
elmarknadsmyndigheten har fattat med stöd 
av denna lag får sökas genom besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen i den ordning 
som stadgas i lagen om ändringssökande i 
förvaltningsärenden (154/50). 

51 § 

Ändringssökande 

Ändring i beslut som elmarknadsmyndig-
heten har meddelat med stöd av denna lag 
får sökas genom besvär hos förvaltnings-
domstolen på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996), om inte 
något annat bestäms nedan. 

Ändring i ett beslut som elmarknadsmyn-
digheten har meddelat med stöd av 38 a�
38 d och 39 § får sökas genom besvär hos 
marknadsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen. På be-
svärsbehandlingen i marknadsdomstolen 
tillämpas förvaltningsprocesslagen. Beträf-
fande offentlighet i fråga om behandlingen 
och handlingarna bestäms särskilt. 

Ändring i beslut som ministeriet har fattat 
med stöd av denna lag samt i beslut av för-
valtningsdomstolen och marknadsdomsto-
len får sökas genom besvär hos högsta för-
valtningsdomstolen på det sätt som före-
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skrivs i förvaltningsprocesslagen. Elmark-
nadsmyndigheten har rätt att genom besvär 
söka ändring i sådana beslut av förvalt-
ningsdomstolen och marknadsdomstolen 
genom vilka domstolen har upphävt eller 
ändrat elmarknadsmyndighetens beslut. 
 

 
52 § 

 
 
 
 

Om avtal inte kan träffas om elöverföring 
som avses i rådets direktiv om transitering 
av elektricitet genom kraftledningsnät 
(90/547/EEG), som ingår som bilaga till av-
talet om Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, iakttas det förfarande som 
nämns i avtalet och direktivet. 

52 § 

Specialbestämmelser om verkställbarheten 
av elmarknadsmyndighetens beslut 

Ett beslut som elmarknadsmyndigheten 
har meddelat med stöd av 38 a�38 d och 
39 § skall följas även om det överklagas, 
om inte elmarknadsmyndigheten genom sitt 
beslut bestämmer något annat. Ett beslut 
som gäller återbäring till en enskild kund 
av avgifter som tagits ut på felaktiga grun-
der eller ett beslut som gäller utdömande av 
vite får dock inte verkställas innan det har 
vunnit laga kraft. Fullföljdsdomstolen har 
dessutom rätt att utfärda bestämmelser om 
verkställigheten av beslut enligt föreskrif-
terna i förvaltningsprocesslagen. 
 

 
53 § 

 
 
 

Närmare stadganden om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning. 

53 § 

Bemyndigande att utfärda förordning 

Närmare bestämmelser om verkställighe-
ten av denna lag utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

 
54 § 

Om ikraftträdandet av den överförings-
skyldighet som nämns i 10 §, den prissätt-
ningsprincip som nämns i 15 § (punktpris-
sättning) och den särredovisning av verk-
samheterna som avses i 28 § stadgas när-
mare genom förordning. 

Elmarknadsmyndigheten kan förlänga 
den genom förordning stadgade tidsfristen 
för särredovisningen med högst ett år, om 
det i något fall är oskäligt att måsta följa 
den. 

54 § 
(upphävs) 
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55 § 

 
(ny) 

 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

� � � � � � � � � � � � � �  
 

��� 
 

1. Denna lag träder i kraft den     200 . 
2. Bestämmelsen i 15 § 3 mom. om sepa-

rat prissättning av överföringstjänster gäll-
er de delar av distributionsnätsinnehava-
rens ansvarsområde som är geografiskt åt-
skilda och som bildats efter lagens ikraft-
trädande. 

3. Lagens 15 b § tillämpas inte på avtal 
för viss tid som ingåtts före ikraftträdandet. 

4. Lagens 27 a § 1 mom. tillämpas också 
på elavtal som har ingåtts före lagens 
ikraftträdande, om det dröjsmål som avses i 
momentet har skett efter ikraftträdandet. 
Lagens 44 § tillämpas också på elavtal som 
ingåtts före ikraftträdandet. 

5. När 34 a § 1 mom. tillämpas inräknas i 
de senaste utgångna kalenderåren också de 
kalenderår som utgått före lagens ikraftträ-
dande. 

6. Om ett företag som utövar elnätsverk-
samhet har uppnått det tröskelvärde som 
avses i 34 a § 1 mom. före lagens ikraftträ-
dande, skall de ändringar i företagsstruktu-
rerna som förutsätts i 34 a § 1 mom. 
genomföras före den 1 januari 2007. 

7. Anmälan om underhållsstopp vid ett 
kraftverk enligt 36 a § 1 mom. skall göras 
inom 14 dagar efter lagens ikraftträdande, 
om det vid ikraftträdandet är mindre än sex 
månader till tidpunkten för det planerade 
underhållsstoppet. 

8. Den första tillsynsperioden enligt 
38 a § börjar den 1 januari 2005. För el-
nätsinnehavare är den första tillsynsperio-
den tre år. 

9. Bestämmelserna i 39 a § tillämpas på 
begäran om utredning som elmarknads-
myndigheten har tagit emot efter lagens 
ikraftträdande. 

10. Lagens 51 § 2 mom. tillämpas på be-
slut som elmarknadsmyndigheten meddelat 
med stöd av 39 §, om beslutsärendet har 
väckts efter lagens ikraftträdande. 
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11. De beslut som handels- och industri-
ministeriet meddelat med stöd av de be-
stämmelser i 6 § 2 mom., 13 §, 16 c § 2 
mom., 16 d §, 22 § 2 mom., 23 § eller 34 § 1 
eller 2 mom. som gällde vid ikraftträdandet 
fortsätter att gälla tills förordningarna och 
föreskrifterna av den behöriga myndigheten 
träder i kraft. 

12. Åtgärder som verkställigheten av la-
gen förutsätter får vidtas innan lagen träder 
i kraft. 

��� 
 

 
 



 RP 127/2004 rd 
  

 

124

 
 
2. 

Lag 
om ändring av marknadsdomstolslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i marknadsdomstolslagen av den 28 december 2001 (1527/2001) 1 §, 5 § 2 och 3 
mom., 8 §, 9 § 3 mom. samt 15 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Marknadsdomstolens behörighet och verksamhetsställe 

Marknadsdomstolen behandlar de ärenden 
som hör till dess behörighet enligt 

1) lagen om konkurrensbegränsningar 
(480/1992), 

2) lagen om offentlig upphandling 
(1505/1992), 

 
 
3) lagen om behandling av vissa mark-

nadsrättsliga ärenden (1528/2001), 
4) någon annan lag. 

1) lagen om konkurrensbegränsningar 
(480/1992), 

2) lagen om offentlig upphandling 
(1505/1992), 

3) elmarknadslagen (386/1995), 
4) naturgasmarknadslagen (508/2000), 
5) lagen om behandling av vissa mark-

nadsrättsliga ärenden (1528/2001), 
6) någon annan lag. 

Marknadsdomstolens verksamhetsställe är 
i Helsingfors. 

5 § 

Behörighetsvillkor för och förordnande av sakkunnigledamöter 

� � � � � � � � � � � � � �  
Sakkunnigledamöter som deltar i behand-

lingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 1 
och 2 punkten förutsätts ha avlagt för upp-
draget lämplig högre högskoleexamen samt 
vara förtrogna med konkurrensrätt, upp-
handling, ekonomiska vetenskaper, närings-
livet eller ekonomiska frågor. 
 

Sakkunnigledamöter som deltar i behand-
lingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 
3 och 4 punkten förutsätts ha avlagt för 
uppdraget lämplig högre högskoleexamen 
samt vara förtrogna med konsumentskydd, 
marknadsföring, näringslivet eller ekono-
miska frågor. 

� � � � � � � � � � � � � �  
Sakkunnigledamöter som deltar i behand-

lingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 
1-4 punkten förutsätts ha avlagt för uppdra-
get lämplig högre högskoleexamen samt 
vara förtrogna med konkurrensrätt, upp-
handling, energimarknaden, ekonomiska 
vetenskaper, näringslivet eller ekonomiska 
frågor. 

Sakkunnigledamöter som deltar i behand-
lingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 
5 och 6 punkten förutsätts ha avlagt för 
uppdraget lämplig högre högskoleexamen 
samt vara förtrogna med konsumentskydd, 
marknadsföring, näringslivet eller ekono-
miska frågor. 
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8 § 

Sektioner 

Marknadsdomstolen är uppdelad på sek-
tioner på det sätt som närmare anges i dom-
stolens arbetsordning. Sektionerna sköter 
främst behandlingen av ärenden som hör till 
området för antingen konkurrens- och upp-
handlingslagstiftningen eller den marknads-
rättsliga lagstiftningen. 

8 § 

Sektioner 

Marknadsdomstolen är uppdelad på sek-
tioner på det sätt som närmare anges i dom-
stolens arbetsordning. Sektionerna sköter 
främst behandlingen av ärenden som hör till 
området för konkurrens-, upphandlings- 
och energimarknadslagstiftningen eller den 
marknadsrättsliga lagstiftningen. 
 

 
9 § 

Domförhet 

� � � � � � � � � � � � � �  
I fråga om ärenden som avses i 1 § 1 

mom. 2�4 punkten kan, om ärendets natur 
så kräver, ett i 2 mom. nämnt antal sakkun-
nigledamöter delta i behandlingen. Mark-
nadsdomstolen är dessutom domför i en 
sammansättning där två ledamöter och 
högst två sakkunnigledamöter deltar i be-
handlingen, om rättspraxis är vedertagen i 
de ärenden som skall avgöras. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

� � � � � � � � � � � � � �  
I fråga om ärenden som avses i 1 § 1 

mom. 2-6 punkten kan, om ärendets natur 
kräver det, ett i 2 mom. nämnt antal sak-
kunnigledamöter delta i behandlingen. 
Marknadsdomstolen är dessutom domför i 
en sammansättning där två ledamöter och 
högst två sakkunnigledamöter deltar i be-
handlingen, om rättspraxis är vedertagen i 
de ärenden som skall avgöras. 
� � � � � � � � � � � � � � 

 
15 § 

Behandlingens offentlighet 

Vid behandlingen av ärenden i marknads-
domstolen tillämpas lagen om offentlighet 
vid rättegång (945/1984). Muntlig förhand-
ling skall ske inom stängda dörrar i ärenden 
som avses i 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten, i 
vilka tystnadsplikt gäller eller i vilka mark-
nadsdomstolen beslutar att de skall behand-
las inom stängda dörrar på den grund att of-
fentlig behandling kunde medföra särskild 
olägenhet för en part. 

15 §

Behandlingens offentlighet 

Vid behandlingen av ärenden i marknads-
domstolen tillämpas lagen om offentlighet 
vid rättegång (945/1984). Muntlig förhand-
ling skall ske inom stängda dörrar i ärenden 
som avses i 1 § 1 mom. 1-4 punkten, i vilka 
tystnadsplikt gäller eller i vilka marknads-
domstolen beslutar att de skall behandlas 
inom stängda dörrar på den grund att of-
fentlig behandling kunde medföra särskild 
olägenhet för en part. 
 

��� 
Denna lag träder i kraft den     200 . 
Statsrådet kan vid behov till marknads-

domstolen förordna nya sakkunnigledamö-
ter med uppdraget som bisyssla. Deras 
mandattid sträcker sig till utgången av
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mandattiden för de sakkunnigledamöter 
som förordnats tidigare. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

��� 
 

 
 


