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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av elmarknadslagen och 4 kap. 6 § na-
turgasmarknadslagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att elmark-
nadslagen och i anknytning till den natur-
gasmarknadslagen skall ändras. Det föreslås
att tillämpningsområdet för bestämmelserna
om elnätsinnehavare och minutförsäljare av
el i elmarknadslagen skall preciseras. Vidare
föreslås det att tillämpningsområdet för de
bestämmelser i lagen som gäller avtalsskydd
för konsumenterna skall breddas till att gälla
minutförsäljning av el i fastigheternas interna
elnät. Elanvändarens tillträde till elnäten på
lika villkor samt valfrihet att skaffa sig el av
den leverantör han eller hon önskar, skall ut-
sträckas också till fastighetsnäten. I lagen
skall en bestämmelse tas in, med stöd av vil-
ken genom förordning av statsrådet skall
kunna ställas ett krav på att elförbrukningen
skall mätas i varje lägenhet i fastigheterna.

Det föreslås att till elmarknadslagen skall
fogas en bestämmelse enligt vilken nätinne-
havaren inte få ta ut en separat avgift för sina
prestationer i samband med byte av elförsäl-
jare. På motsvarande sätt skall nätinnehava-
ren inte få ta ut en separat avgift för avläs-
ning av elmätaren i samband med byte av el-
försäljare, om det har förflutit minst ett år se-
dan kunden senast har bytt elförsäljare.

Det föreslås vidare att elmarknadslagen
skall kompletteras med bestämmelser med
stöd av vilka distributionsnätsinnehavaren
bör betala elanvändaren en standardersätt-
ning för avsaknad av möjlighet att använda el
när denna har räckt minst 12 timmar. Ett
standardersättningsregelverk skall komplette-
ra de bestämmelser som gäller prisavdrag
och skadestånd på grund av fel i elleveran-
sen. Standardersättningens belopp skall vara
beroende av hur länge avbrottet hos kunden
varar samt av storleken av den årliga nät-
tjänsteavgiften. Genom standardersättningen
eftersträvar man att sporra distributionsnäts-
innehavarna att satsa på att förkorta avbrotten

i elleveranserna.
Det föreslås att skyldigheterna för den sys-

temansvariga stamnätsinnehavaren skall änd-
ras så att till systemansvaret skall fogas en
skyldighet att utveckla de verksamheter samt
elnätet och övriga anläggningar som omfattas
av detta ansvar. Den systemansvarigas roll
som en neutral aktör, som sköter en offentlig
förvaltningsuppgift, skall definieras mera ex-
akt än i dagens läge.

Det föreslås att förutsättningarna för att
bygga gränsledningar skall preciseras så att
till de tillståndsförutsättningar som nu ingår i
lagen skall fogas en möjlighet att beakta i hur
hög grad elmarknaden i tredje land som im-
porterar el har öppnats och den ömsesidiga
existensen av övriga konkurrensbetingelser
på elmarknaderna. Vid fastställandet av tarif-
fer för gränsledningarna skall det vara möj-
ligt att beakta det ömsesidiga öppnandet av
marknaderna och gränsförbindelsernas kost-
nadsverkningar på ett sådant sätt att det blir
möjligt för stamnätsinnehavaren att inrikta
överföringsavgifter på el som importeras och
exporteras via förbindelser till områden utan-
för den gemensamma nordiska marknaden
och Europeiska gemenskapen, om inte något
annat följer av internationella förpliktelser
som binder Finland eller arrangemang som
stamnätsinnehavaren har ingått och som ba-
serar sig på ömsesidighet i fråga om elsyste-
mets leveranssäkerhet och effektivitet samt
marknadsbetingelser.

Det föreslås att skyldigheterna att ge in-
formation för de företag som utövar elaffärs-
verksamhet skall kompletteras med en
granskningsfullmakt som skall ges Energi-
marknadsverket som är verksamt som el-
marknadsmyndigheten.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft
den 1 september 2003.

—————
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ALLMÄN MOTIVERING

1. Nuläge

1.1. Elanvändarens ställning i fastighets-
nätet och elmarknadslagens tillämp-
ningsområde

Elmarknadslagen tillämpas enligt 2 § på
elmarknaden. Med elmarknad avses produk-
tion, import, export och i princip all överfö-
ring och försäljning av el. I praktiken tilläm-
pas lagen dock på allmänna elnät samt på
försäljning av el via dem. Försäljningen och
överföringen av el i fastighetsnät hamnar
utanför elmarknadslagens reglering, eftersom
de flesta av lagens materiella bestämmelser
gäller elminutförsäljare och nätinnehavare.
Definitionerna på minutförsäljare och nätin-
nehavare i 3 § bestämmer därför i praktiken
lagens tillämpningsområde.

I elmarknadslagen avses med nätinnehava-
re en sammanslutning eller inrättning som i
sin besittning har ett elnät och som med stöd
av elnätstillstånd utövar elnätsverksamhet.
Eftersom elnätstillstånd enligt 1 § elmark-
nadsförordningen inte kan beviljas för en fas-
tighets eller en motsvarande fastighetsgrupps
eldistribution, ställs aktörer som driver ett in-
ternt elnät i en fastighet utanför regleringen
av nätverksamhet.

Med minutförsäljning av el avses i elmark-
nadslagen försäljning av el via distributions-
nätsinnehavarens distributionsnät direkt till
elanvändarna. Elöverlåtelsepunkten bör så-
lunda vara kopplad till distributionsnätet och
försäljningen ske från distributionsnätet di-
rekt till elanvändaren. Bestämmelserna om
elminutförsäljare kan inte tillämpas, om
elektriciteten vid anslutningspunkten i distri-
butionsnätet har överlåtits åt en annan elför-
säljare, t.ex. ett husbolag eller en fastighets-
innehavare, som via ett fastighetsnät vidare-
överlåter elektriciteten till slutförbrukaren.
Bestämmelserna om minutförsäljning tilläm-
pas dock på ett sådant samköp av el där en
grupp elanvändare tillsammans och solida-
riskt skaffar el av en minutförsäljare som

verkar i ett nät endast eller i huvudsak för
eget bruk.

Enligt den praxis som blivit rådande har
distributionsnätsinnehavaren med mätare
som bakom anslutningspunkten kopplats till
det interna nätet i fastigheten mätt den el som
elförsäljaren levererat. Sålunda finns det
enligt rådande praxis bakom anslutnings-
punkten i fastighetsnätet även sådan utrust-
ning som ägs av nätinnehavaren och hör till
elnätet och används vid elöverföringen och
elförsäljningen. På motsvarande sätt har el-
användarna enligt den praxis som råder vid
elleverans, minutförsäljning och distribu-
tionsöverföring av el ingått elavtal direkt
med elbolaget även om förbrukarna inte har
anslutit sig direkt till elnätet utan det är inne-
havaren av den aktuella fastigheten, t.ex. ett
bostadsaktiebolag, som ansluter sig. Denna
praxis har följts under flera årtionden, i syn-
nerhet i vånings- och radhus. I andra energi-
avtal med bostadsfastigheter iakttas i regel
gemensam anskaffning till enskilda fastighe-
ter.

Före de samköpsgrupperingar som bildats
under elmarknadslagens giltighetstid har be-
tydande avsteg från denna princip i bostads-
husbolag gjorts endast på området för två el-
distributionsföretag i Egentliga Finland.
Räknat i antal har högst ca 40 000 hushåll
och andra småförbrukare av landets 2,8 mil-
joner elanvändare omfattats av sådana gamla
gemensamma anskaffningar.

Under den tid som elmarknadslagen varit i
kraft har volymen på elhandeln i fastighets-
nät och dess betydelse ökat betydligt. I syn-
nerhet stora hyresvärdssammanslutningar har
överfört sina hus till samköp. Enligt upp-
skattning har de samköpssammanslutningar
som bildats under elmarknadslagens giltig-
hetstid ökat antalet hushåll som anslutit sig
till samköp till nuvarande 65 000—75 000
hushåll. Den största elförsäljaren som verkar
enbart i fastighetsnät bedöms ha ca 25 000
elkunder, vilket motsvarar en medelstor
minutförsäljares kundantal och i fråga om
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kundantal distanserar 2/3 av landets elminut-
försäljare. När det gäller affärsfastigheter be-
döms att antalet elanvändare i de fastigheter
som köper sin el från fastighetsinnehavaren
är klart större än antalet hushåll.

Lagstiftningen innehåller för närvarande
inga bestämmelser om elmätningar i enskilda
lägenheter.

1.2. Byte av försäljare och mätaravläs-
ning

Enligt 14 § elmarknadslagen skall prissätt-
ningen av nättjänsterna vara skälig och i pris-
sättningen av nättjänsterna får inte finnas
ogrundade villkor eller begränsningar eller
sådana som uppenbarligen begränsar konkur-
rensen inom elhandeln. På motsvarande sätt
skall försäljningspriserna och försäljnings-
villkoren för nättjänsterna samt grunderna för
hur de fastställs vara objektiva och icke-
diskriminerande för alla nätförbrukare

I regeringens proposition till riksdagen
med förslag till elmarknadslag (RP 138/1994
rd) anses att prissättningsprinciperna bör vara
opartiska för kunderna. Enligt detta skall en
viss tjänst tillhandahållas på samma enhetliga
villkor för alla kunder. Överföringspriset be-
ror t.ex. inte på vems el som överförs. Den
överföringsavgift som elköparen betalar får
inte heller utan grund ändras vid byte av el-
försäljare.

Enligt 24 § elmarknadslagen skall nätinne-
havaren organisera mätningen av levererad el
på behörigt sätt enligt vad som stadgas ge-
nom förordning. Kunden skall för sin del be-
tala de skäliga mätnings- och fakturerings-
kostnader som han orsakat distributionsnäts-
innehavaren.

I motiveringen till lagen konstateras i fråga
om mätkostnaderna bl.a. att kostnaderna för
mättekniken i distributionsnäten i sak be-
stämmer hur långt konkurrensen om minut-
försäljningskunderna kan utsträckas. För att
mätningen och mätkostnaderna skall utgöra
ett så litet hinder som möjligt för konkurren-
sen inom minutförsäljningen (distributions-
nätsöverföringar) är det skäl att begränsa
mätningsbehoven så långt som möjligt. Det
har dock ansetts att en kund som befinner sig
på en marknad där det råder konkurrens eller
som vill komma in på en sådan måste godta

det mätningsbehov och de kostnader som
konkurrensutsättning orsakar.

Elmarknadslagen ändrades genom lag
332/1998 som trädde i kraft den 1 september
1999. I samband med ändringen slopades
kravet på timmätning vid eldriftsställen med
huvudsäkringar på högst 3x63 ampere. Målet
för ändringen var att göra det möjligt för alla
kategorier av elanvändare att byta elförsälja-
re. I motiveringen till lagen (RP 227/1997 rd)
konstaterades att de elanvändare som byter
elleverantör inte skall avkrävas andra avgif-
ter än skäliga kostnader för den extra mätar-
avläsningen.

Energimarknadsverket utfärdade sitt första
beslut gällande mätaravläsning vid byte av
elförsäljare den 9 mars 1999. Verket ansåg
att elbolaget hade brutit mot elmarknadsla-
gen då det tagit ut en särskild avgift hos kun-
den för mätaravläsning då denna vid byte av
elminutförsäljare hade sagt upp det heltäck-
ande leveransavtalet för elförsäljningen och
elöverföringen. Högsta förvaltningsdomsto-
len konstaterade i ett avgörande den 15 de-
cember 2000 i likhet med Energimarknads-
verket att den mätaravläsningsavgift som bo-
laget tagit ut varit lagstridig, eftersom det var
första gången kunden sade upp det heltäck-
ande leveransavtalet och bytte elförsäljare.
Högsta förvaltningsdomstolen ansåg emeller-
tid i sitt avgörande att det inte hörde till
Energimarknadsverkets behörighet att med-
dela anvisningar om i hurdana fall det är eller
inte är tillåtet att mera allmänt ta ut en mätar-
avläsningsavgift och konstaterade att Ener-
gimarknadsverkets beslut till dessa delar var
lagstridigt.

1.3. Avbrott i elleveransen

1.3.1. Elmarknadslagen

Till elmarknadslagen (386/1995) fogades
ett nytt 6 a kap. med bestämmelser om el-
marknadsavtal genom en lagändring
(466/1999) som trädde i kraft den 1 septem-
ber 1999. Kapitlet innehåller bestämmelser
bl.a. om ändring av avtalsvillkor medan avta-
let är i kraft och uppsägning av avtal i olika
situationer. Dessutom innehåller kapitlet be-
stämmelser om fel i elleveransen samt elan-
vändarens rätt till prisavdrag och skadestånd
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på grund av felet. Avvikelse från bestämmel-
serna i kapitlet får inte göras till nackdel för
konsumenten. Med konsument avses i el-
marknadslagen i enlighet med definitionen i
1 kap. 4 § konsumentskyddslagen (38/1978)
en fysisk person som skaffar en konsum-
tionsnyttighet huvudsakligen för annat än-
damål än den näringsverksamhet som han id-
kar.

En elleverans är enligt 27 c § elmarknads-
lagen felaktig om elkvaliteten eller elleve-
ranssättet inte motsvarar det som kan anses
ha avtalats. Om inte något annat har avtalats,
är en elleverans felaktig, om elen till sin kva-
litet inte motsvarar de standarder som skall
följas i Finland eller om elleveransen konti-
nuerligt eller upprepade gånger är avbruten
och avbrottet inte kan anses ringa med beak-
tande av skälen till och förhållandena under
avbrottet.

Enligt motiveringen till regeringens propo-
sition (RP 162/1998 rd) är fullständig säker-
het vad gäller kvaliteten och leveranserna
inte ett ekonomiskt förnuftigt mål i fråga om
el och elanvändarna måste därför anpassa sig
till rimliga kvalitetsstörningar och avbrott i
leveransen. Det kan inte anses förekomma ett
sådant fel i elleveransen som skulle medföra
påföljder, om elleveransen avbryts för en
kort tid och detta inte upprepas ofta.

I motiveringen till propositionen räknas
upp bl.a. olika väderleksförhållanden och na-
turfenomen som orsaker till avbrott. En kraf-
tig storm nämns som exempel på en sådan
exceptionell situation och en felbedömning
måste även då göras utifrån förhållandena i
enskilda fall och det är inte ändamålsenligt
att ställa någon absolut timgräns. Ett skäligen
kort avbrott skall inte i dessa fall betraktas
som ett fel. Om avbrottet varar länge, kan det
dock inte för elanvändarens del anses vara
skäligt att han inte får någon gottgörelse alls.
I ett sådant fall är det fråga om ett fel i elle-
veransen.

Distributionsnätsinnehavarens skyldighet
att vidta åtgärder för att korrigera felet upp-
står när distributionsnätsinnehavaren får vet-
skap om avbrottet antingen från elanvända-
ren eller ur sitt eget system. Avbrottets längd
bedöms på motsvarande sätt enligt när distri-
butionsnätsinnehavaren fick kännedom om
avbrottet. I de flesta fall fungerar distribu-

tionsnätsinnehavarnas styrsystem så att nät-
innehavaren via det automatiskt och omedel-
bart får vetskap om avbrott i högspännings-
eller medelspänningsnätet. Däremot kommer
avbrott i distributionstransformatorerna och i
lågspänningsnäten i allmänhet till distribu-
tionsnätsinnehavarens kännedom endast om
elanvändarna anmäler dem.

Enligt 27 d § elmarknadslagen har en elan-
vändare rätt till ett prisavdrag som motsvarar
felet. Om felet beror på ett avbrott i elleve-
ransen, utgör prisavdraget en sådan andel av
den årliga avgiften för nättjänsten som mot-
svarar minst två veckor. En elanvändare har
på basis av 27 e § elmarknadslagen rätt till
ersättning för den skada som han lider till
följd av ett fel. En minutförsäljare eller dis-
tributionsnätsinnehavare är skyldig att ersätta
en indirekt skada endast om felet eller skadan
beror på vårdslöshet från hans sida.

En elanvändare har enligt 27 f § elmark-
nadslagen alltid rätt att hos distributionsnäts-
innehavaren framställa ett yrkande som
grundar sig på ett fel. Yrkandet skall fram-
ställas inom skälig tid från det att elanvända-
ren upptäckte eller borde ha upptäckt felet
och han hade de uppgifter om distributions-
nätsinnehavaren som behövs för att framstäl-
la yrkandet. Distributionsnätsinnehavaren an-
svarar för ett fel gentemot en konsument, om
inte distributionsnätsinnehavaren inom en
skälig tid från det att han har fått kännedom
om yrkandet meddelar konsumenten den
minutförsäljare som är ansvarig för felet och
som åtar sig att svara för det skadestånd eller
det prisavdrag som blir följden av felet.

1.3.2. Avtalsvillkor

Samtidigt som ett kapitel om elmarknads-
avtal fogades till elmarknadslagen 1999,
frångicks handels- och industriministeriets
beslut om anslutningsvillkor och elförsälj-
ningsvillkor (781/1995) under en tvåårig
övergångsperiod. För närvarande tillämpas
som motsvarande villkor för nättjänster all-
mänt de nättjänstvillkor som rekommenderas
av Finska Elenergiförbundet rf (NTV 99).

Enligt dessa nättjänstvillkor har en elan-
vändare på grund av ett fel i nättjänsten rätt
till ett prisavdrag som motsvarar felet. Om



RP 218/2002 rd8

felet bygger på ett avbrott i nättjänsten, utgör
prisavdragets belopp minst fyra procent av
den årliga nättjänstavgift som uppskattats för
förbrukarens aktuella eldriftsställe. Om för-
brukaren är någon annan än konsumenten,
används den fyraprocentsregel som nämnts
vid beräkningen av prisavdragen upp till
högst 336,38 euro per förbrukare och år.
Prisavdraget motsvarar dock alltid minst fe-
let.

1.3.3. Övrig lagstiftning

Telemarknaden

Trafikministeriets beslut om de allmänna
grunderna för villkor vid leverans av tele-
tjänster (478/1997) som utfärdats med stöd
av 15 § 2 mom. telemarknadslagen
(396/1997) innehåller bestämmelser om tele-
företagets skyldighet att betala gottgörelse
om användningen av anslutningen förhind-
ras. Enligt 9 § skall det teleföretag som leve-
rerat anslutningen på begäran gottgöra för-
brukaren anslutningens grundavgift för en
månad, om en anslutning på grund av bygg-
nads- eller underhållsarbeten på det allmänna
telenätet eller på grund av ett fel i telenätet
inte kan användas på mera än 48 timmar un-
der en kalendermånad. Skyldighet till gottgö-
relse föreligger dock inte, om felet berott på
1) ett naturfenomen eller någon annan över-
mäktig orsak, ifall teleföretaget dessutom vi-
sar att det inte genom rimliga åtgärder har
kunnat reparera felet inom 48 timmar eller 2)
vållande av förbrukaren eller någon annan
som använt anslutningen eller teletjänsten.
Teleföretaget är dock inte skyldigt att betala
gottgörelse, om användningen av anslutning-
en har förhindrats på grund av ett fel i tele-
terminalustrustningen eller inomhusnätet.
Enligt 8 § 2 mom. skall teleföretaget betala
gottgörelse till förbrukaren också om en an-
slutning på grund av byggnads- eller under-
hållsarbeten på det allmänna telenätet inte
kan användas på mera än 48 timmar, då det
har varit nödvändigt att stänga anslutningen
för att arbetet skall lyckas.

Motsvarande bestämmelse ingår även i re-
geringens proposition med förslag till änd-
ring av lagstiftningen om kommunikations-

marknaden (RP 112/2002 rd), som avläts den
13 september 2002.

Vattenförsörjning

Enligt 27 § lagen om vattentjänster
(119/2001) är vattentjänsten behäftad med ett
fel, när den kontinuerligt eller upprepade
gånger är avbruten, om inte avbrottet kan an-
ses vara ringa med beaktande av skälen till
och förhållandena under avbrottet. Kunden
har rätt till ett prisavdrag som motsvarar fe-
let. Om felet beror på ett avbrott i vatten-
tjänsten, utgör prisavdraget en sådan andel av
den årliga grundavgiften som motsvarar
minst två veckor. Yrkandet på prisavdrag
skall framställas till vattentjänstverket inom
en rimlig tid från det att kunden observerade
eller borde ha observerat felet.

Flygtrafik

Rådets förordning (EEG) nr 295/91 om in-
förande av gemensamma regler om kompen-
sation till passagerare som nekas ombord-
stigning på luftfartyg i regelbunden lufttrafik
innehåller ett gottgörelsesystem genom vilket
passagerare har rätt till kompensation obero-
ende av om han har lidit någon i pengar mät-
bar skada på grund av att han blivit nekad
ombordstigning på ett flyg. Enligt artikel 4
skall passageraren ha rätt att välja mellan er-
sättning motsvarande biljettpriset för den del
av resan som inte kommit till stånd utan
straffavgift, ombokning till den slutliga be-
stämmelseorten med första tillgängliga flyg-
ning, eller ombokning till den senare dag
som passageraren finner lämplig, om om-
bordstigning på flyget nekas i ett sådant fall
som avses i förordningen. Oavsett vilket al-
ternativ passageraren väljer skall lufttrafikfö-
retaget betala en minimiersättning till passa-
geraren som motsvarar 150 euro för flyg-
ningar på upp till 3 500 km eller 300 euro för
flygningar som överstiger 3 500 km. Ersätt-
ningen får dock sättas ned med 50 % när luft-
trafikföretaget erbjuder ombokning till den
slutliga bestämmelseorten med en annan
flygning och ankomsttiden för denna är högst
två timmar senare än den tidtabellsenliga an-
komsttiden för den ursprungligen bokade
flygningen vid flygningar på upp till 3 500
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km och högst fyra timmar senare vid flyg-
ningar längre än 3 500 km. Ersättningsbelop-
pet får dessutom begränsas till priset för en
färdbiljett till den slutliga bestämmelseorten.

1.3.4. Internationell jämförelse

Sverige

I Sverige finns inget lagstadgat standarder-
sättningssystem för avbrott i nättjänster.
Största delen av distributionsnätsbolagen har
dock frivilligt förbundit sig att betala en s.k.
goodwill-ersättning av standardersättningstyp
för avbrott som varar mer än 24 timmar. Vat-
tenfall AB betalar en 1 000 kronors ersätt-
ning per dygn till sina nätkunder. För största
delen av de andra bolagen har ersättningen
bundits vid en fast avgift i nättariffen så att
kunderna får en 25 % gottgörelse för varje
helt dygn. Enligt en enkät som utförts av
branschorganisationen i energibranschen i
Sverige tänker ca 95 % av distributionsnäts-
bolagen ta i bruk ett ersättningssystem 2002.

En utredningsman som undersökt om leve-
ranssäkerheten kunde utökas föreslog i en
rapport som publicerades i juni 2001 att be-
stämmelser om ett standardersättningssystem
skall tas in ellagen i Sverige. I utrednings-
mannens förslag hade ersättningen graderats
enligt avbrottets längd som följer: avbrott
12—24 timmar, ersättning 500 kronor, av-
brott 24—48 timmar, ersättning 1 000 kro-
nor, avbrott 48—72 timmar, ersättning 3 000
kronor, över 72 timmars avbrott, ersättning
6 000 kronor. Utredningsmannen föreslog
också att ersättningen bör betalas oavsett
andra ersättningar och att ett undantag som
gäller oöverstigliga hinder (force majeure)
kan tas med i betalningskriterierna för ersätt-
ningen. Utredningsmannens förslag om ett
standardersättningssystem som bygger på
lagstiftningen har dock inte tagits med i re-
geringens proposition utan regeringen ansåg
att ett frivilligt system som tillämpas i till-
räcklig omfattning är tillräckligt sporrande
för att avbrotten skall korrigeras. Myndighe-
terna bör dock följa verkningarna av det fri-
villiga systemet under kommande vintrar.

Ett sådant frivilligt allmänt ersättningssy-
stem som tillämpats i Sverige har inte upp-
stått i Finland.

Norge

I Norge betalas inte elnätskunderna ersätt-
ningar för avbrott i nättjänsterna. Avbrott
som varar över tre minuter påverkar dock
nätinnehavarnas effektivitetsbedömning och
den övre gränsen för nätverksamhetens om-
sättning, vilken övervakningsmyndigheten
Norges vassdrags- och energidirektorat
(NVE) har fastslagit för åren 2002—2006.
Modellen beaktar sammansättningen av kun-
der i nätet samt om avbrottet förutspåtts eller
inte. Ändringen påverkar inte omedelbart
kundernas nättariffer, men minskar direkt bo-
lagets möjlighet till avkastning från nätaf-
färsverksamheten. Detta påverkar indirekt ta-
rifferna.

Norges modell lämpar sig inte för Finland
på grund av att regleringssystemen är olika. I
Finland övervakas nätaffärsverksamhetens
skälighet i efterhand och Energimarknads-
verket har ingen behörighet att på förhand
ställa en övre gräns för nätverksamhetens
omfattning.

Förenade kungariket

I Förenade kungariket har övervaknings-
myndigheten Office of Gas and Electricity
Markets (Ofgem) definierat en kvalitetsstan-
dard (The Guaranteed Standards, GS) för el-
och gasbolag vid energileveranser. Distribu-
tionsnätsbolaget är skyldigt att betala sina
hushållskunder en ersättning på 50 pund och
övriga kunder 100 pund för avbrott som va-
rar mer än 18 timmar. I ersättning skall där-
efter betalas ytterligare 25 pund för varje föl-
jande 12 timmar. Ofgem reviderade reglerna
i april 2002 så att ett distributionsnätsbolag
även är skyldigt att ersätta avbrott som varar
mer än tre timmar, om det förekommer minst
fyra sådana under en uppföljningsperiod på
ett år. Ersättning betalas på ansökan av kun-
den.

Som skydd för naturgasförbrukare som be-
finner sig i en svag ställning i Förenade kun-
gariket har företagen förpliktats att vid av-
brott inom fyra timmar leverera alternativ ut-
rustning för matlagning och uppvärmning. I
annat fall har förbrukaren rätt till en ersätt-
ning på 24 pund.
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1.4. Systemansvar

1.4.1. EG:s direktiv om en inre marknad
för el

Enligt artikel 7 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december
1996 om gemensamma regler för den inre
marknaden för el (direktivet om en inre
marknad för el) skall medlemsstaterna, för en
tid som de själva bestämmer med beaktande
av effektivitet och ekonomisk balans, utse el-
ler ålägga de företag som äger överföringssy-
stem att utse en systemansvarig som skall an-
svara för drift och underhåll och, om det är
nödvändigt, utveckling av överföringssyste-
met inom ett visst område och dess länkar till
andra system för att garantera försörjnings-
trygghet. Medlemsstaterna skall säkerställa
att tekniska regler utarbetas och offentlig-
görs, som anger lägsta tekniska konstruk-
tions- och driftkrav för anslutning till syste-
met av produktionsanläggningar, distribu-
tionssystem, direktanslutna konsumenters ut-
rustning, länkutrustning och direktledningar.
Dessa krav, som skall säkerställa att syste-
men är driftkompatibla, skall vara objektiva
och icke-diskriminerande. Den systemansva-
rige skall ansvara för styrningen av energi-
flödena i systemet, med beaktande av energi-
utbyten med andra sammanlänkade system.
Den systemansvarige skall därför vara ansva-
rig för ett säkert, tillförlitligt och effektivt el-
system och, i det sammanhanget, säkerställa
tillträde till all stödverksamhet som är nöd-
vändig. Den systemansvarige skall förse den
ansvarige för alla andra system, med vilka
hans system är sammanlänkat, med tillräcklig
information för att garantera säker och effek-
tiv drift, samordnad utveckling och drift-
kompatibilitet i det sammanlänkade syste-
met. Den systemansvarige får inte diskrimi-
nera förbrukare av systemet eller kategorier
av förbrukare av systemet, i synnerhet inte
till förmån för sina dotterbolag eller aktieäga-
re.

I kommissionens ändrade förslag av den 7
juni 2002 till Europaparlamentets och rådets
direktiv om ändring av direktiven 96/92/EG
och 98/30/EG om gemensamma regler för de
inre marknaderna för el och naturgas
(KOM(2002) 304 slutlig) föreslås ändringar i

de artiklar som gäller användningen av el-
överföringsnät. Det föreslås att bestämmel-
sen om införandet av tekniska regler i artikel
7.2 i direktivet även utsträcks till länkutrust-
ning. I punkt 3 föreslås en bestämmelse en-
ligt vilken den systemansvarige för överfö-
ringssystemet vid tillämpningen av direktivet
svarar för a) att säkerställa systemets långsik-
tiga förmåga att uppfylla rimliga krav på el-
överföring, b) att bidra till försörjningstrygg-
heten genom lämplig överföringskapacitet
och systemtillförlitlighet, c) att styra energi-
flödena i systemet, med beaktande av energi-
utbyten med andra sammankopplade system.
Den systemansvarige för överföringssyste-
met skall därför vara ansvarig för att elnätet
är säkert, tillförlitligt och effektivt och, i det
sammanhanget, säkerställa att alla stödtjäns-
ter som är nödvändiga finns att tillgå, d) att
förse den som är ansvarig för driften av andra
system med vilket systemet är sammankopp-
lat, med tillräcklig information för att garan-
tera säker och effektiv drift, samordnad ut-
veckling och driftskompatibilitet i det sam-
mankopplade systemet, e) att systemförbru-
kare eller kategorier av systemförbrukare inte
diskrimineras, i synnerhet inte till förmån för
den systemansvariges dotterbolag eller aktie-
ägare. Enligt artikel 8.5 i förslaget till änd-
ring av direktivet kan medlemsstaterna begä-
ra att den systemansvarige för överföringssy-
stemet uppfyller vissa minimikrav i fråga om
underhåll och utveckling av överföringssy-
stemet, inbegripet sammankopplingskapaci-
teten.

Förslaget till ändring i direktivet behandlas
som bäst i rådets energiarbetsgrupp. Europa-
parlamentet godkände en lagstiftningsresolu-
tion om första behandlingen av förslaget till
ändring av direktivet i mars 2002.

1.4.2. Elmarknadslagen

Enligt 16 § 1 mom. elmarknadslagen som
reglerar systemansvar bestämmer elmark-
nadsmyndigheten i elnätstillståndet att en
stamnätsinnehavare skall svara för att landets
elsystem är tekniskt funktionsdugligt och
driftssäkert samt handha de uppgifter som
omfattas av det riksomfattande balansansva-
ret på ett ändamålsenligt och för parterna på
elmarknaden jämlikt och icke-diskrimine-
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rande sätt. Även utvecklingsskyldigheten en-
ligt 9 § 1 mom. elmarknadslagen är en cen-
tral skyldighet med avseende på ett system-
ansvarigt bolags verksamhet. Enligt momen-
tet skall nätinnehavaren underhålla, driva och
utveckla sitt elnät samt förbindelser till andra
nät enligt kundernas rimliga behov och för
sin del trygga kundernas tillgång på el av till-
räckligt god kvalitet.

Fingrid Abp (Fingrid) som ansvarar för
stamnätet och överföringen i stamnätet i Fin-
land verkar som systemansvarig, utsedd av
Energimarknadsverket.

Fingrids operativa verksamhet inleddes i
september 1997, varvid de delar i stamnätet
som tidigare ägdes av Imatran Voima Oy
(numera Fortum Abp) och Nordkraft Ab och
utlandsförbindelserna överfördes till ett nytt
bolag och slogs ihop till en operativ helhet.
Senare överfördes även det stamnät som äg-
des av Kemijoki Oy på Fingrid. Bolaget be-
sitter för närvarande stamnätet i Finland och
alla viktiga utlandsförbindelser.

Rösträtten i bolaget är fördelad så att både
Fortum Abp och Nordkraft Ab har en röstan-
del på 33,4 % och staten en röstandel på
16,4 %. Institutionella placerares röstandel är
sammanlagt 16,8 %. Till Fingrids styrelse
hör sju medlemmar. Sammansättningen i bo-
lagets styrelse fastställs så att Fortum, Nord-
kraft Ab och handels- och industriministeriet
får utse två medlemmar var till styrelsen och
investerardelägarna sammanlagt en medlem.

Enligt 6 § i Fingrids bolagsordning förut-
sätter styrelsens beslut ett tre fjärdedelars
majoritetsunderstöd räknat enligt de närva-
rande styrelsemedlemmarna och suppleanter
som representerar styrelsemedlemmar med
förhinder. Bestämmelsen i bolagsordningen
innebär att varje medlem som varit med om
att bilda bolaget om han eller hon så önskar
ensam kan förhindra att ett ovälkommet be-
slut fattas i bolagets styrelse.

Sedan Fingrid bildades har dess verksam-
het utvidgats. Bolaget har i anslutning till sy-
stemansvaret förvärvat eller hyrt reservkraft-
kapacitet som består av gasturbiner. Sedan
bolaget grundades har begreppet systeman-
svar genom en ändring av elmarknadslagen
som trädde i kraft 1998 utvidgats så att den
även gäller ett riksomfattande balansansvar.
Riksomfattande balansansvar innebär ansvar

för att det råder jämvikt mellan produktion
och förbrukning av el i hela riket under re-
spektive timme samt ansvar för den riksom-
fattande balansavräkningen.

Fingrids uppgifter har också utvidgats på
andra sätt sedan bolaget grundades. Bolaget
deltar intensivt även i utvecklandet av den
nordiska elmarknaden. Det äger bl.a. 50 % av
EL-EX Sähköpörssi Oy, som betjänar den
nordiska elmarknaden med Elbas-elreglage-
produkter. Fem nordiska systemansvariga
stamnätsorganisationer kom i juli 2002 över-
ens om att ägandet av Nord Pool Spot AS,
som är registrerat i Norge och upprätthåller
en nordisk elbörs, utvidgas så att de system-
ansvariga i varje nordiskt land blir bolags-
ägare med en andel på 20 %. Fingrid före-
slogs som ägare från finländskt håll.

1.5. Elimport från tredje land

1.5.1. Gemenskapslagstiftningen

På elimporten från tredje land, dvs. från
andra än medlemsstater i EU och på export
till tredje land tillämpas i princip inte de be-
stämmelser som gäller den inre marknaden i
gemenskapen utan handeln omfattas av in-
ternationella avtalsbestämmelser. Om företa-
gen i medlemsstaterna har bilaterala avtal om
import eller export av el med företag i tredje
land, tillämpas dessa avtalsbestämmelser på
handeln.

Europeiska gemenskapernas domstol har
bl.a. i målen Costa v. Enel 6/64 och Almelo
C-393/92 ansett att el är en vara och på basis
av detta lämpar sig bestämmelser om varu-
handel för export och import av el. Karaktä-
ristiskt för el jämfört med mera typiska varor
är bristen på lagringsmöjlighet. Med åbero-
pande av elens karaktär har även bestämmel-
serna om handel med tjänster ansetts kunna
lämpa sig för elhandeln.

Gemensam handelspolitik

Handelspolitiken omfattas med stöd av ar-
tikel 133 i EG-fördraget av gemenskapsbehö-
righeten.

Artikel 133 i EG-fördraget var ursprungli-
gen avsedd att gälla handel med varor men
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eftersom den internationella handeln ut-
sträcktes till handel med tjänster samt handel
i anslutning till immateriella rättigheter har
man på motsvarande sätt strävat efter att ge
artikelns tillämpningsområde en vidare tolk-
ning. Europeiska gemenskapernas domstol
gav i samband med att EG anslöt sig till avta-
let om upprättande av Världshandelsorgani-
sationen (WTO-fördraget) utlåtande 1/94, en-
ligt vilket GATS-avtalet om handel med
tjänster omfattas av EG:s handelspolitik till
de delar det gäller gränsöverskridande han-
del.

Genom Amsterdamfördraget fogades en ny
5 punkt till artikel 133, enligt vilken rådet
genom enhälligt beslut på förslag av kom-
missionen och efter att ha hört Europaparla-
mentet kan utvidga artikelns tillämpningsom-
råde så att det avser internationella förhand-
lingar och avtal om tjänster och immateriella
rättigheter.

Ett gemensamt system som tillämpas på im-
port och export

På import av varor från tredje land till ge-
menskapen samt på export av varor till tredje
land från gemenskapen tillämpas gemen-
samma regler som baserar sig på rådets för-
ordning (EG) nr 3285/94 om gemensamma
importregler samt rådets förordning (EG) nr
2603/69 om upprättandet av gemensamma
exportregler. Varuimporten från tredje land
till gemenskapen samt varuexporten från
gemenskapen till tredje land är i regel fri och
har inte påförts några kvantitativa begräns-
ningar.

På varuimport kan dock tillämpas övervak-
nings- och skyddsåtgärder på EU-nivå, om
importens utveckling orsakar eller hotar att
orsaka allvarliga störningar för dem som
producerar liknande eller konkurrerande pro-
dukter i gemenskapen. Dessutom kan på im-
port i undantagsfall tillämpas förbud, kvanti-
tativa begränsningar eller övervakningsåt-
gärder på grunder som motsvarar de s.k. rätt-
färdigande grunderna enligt artikel 30 i EG-
fördraget. Sådana rättfärdigande grunder är
förbud och begränsningar som är motiverade
bl.a. i syfte att skydda den allmänna moralen,
allmänna ordningen eller säkerheten samt
människors, djurs eller växters hälsa eller liv.

När det gäller export är det på motsvarande
sätt möjligt för medlemsstaterna att ta i bruk
skyddsåtgärder samt tillämpa kvantitativa
begränsningar för exporten på grunder som
motsvarar de rättfärdigande grunderna enligt
artikel 30 i EG-fördraget.

Kontroll- och skyddsåtgärder vidtas i un-
dantagsfall och därför tolkas förutsättningar-
na för att vidta sådana åtgärder snävt.

Direktivet om en inre marknad för el

Med stöd av artikel 19.5 i direktivet om en
inre marknad för el kan en medlemsstat inom
Europeiska unionen ställa som förutsättning
för elleverans av en elleverantör från en an-
nan medlemsstat att elmarknaden i den sena-
re medlemsstaten i sin tur har öppnats. Syftet
med förfarandet är att undvika en bristande
jämvikt i öppnandet av elmarknaderna. Detta
kan annars vara möjligt, eftersom direktivet
om en inre marknad för el bygger på en
gradvis ökande miniminivå på öppnandet av
marknaderna och det fortfarande finns avse-
värda skillnader mellan olika medlemsstater
i omfattningen av öppnandet av elmarkna-
derna.

Gränsöverskridande elhandel har länge id-
kats mellan EU:s medlemsstater och tredje
land. Elhandel idkades tidigare framför allt
av offentligt ägda energibolag i monopol-
ställning. Handelns volym var ganska obe-
tydlig, vilket berodde på tekniska begräns-
ningar för gränsöverskridande elledningar,
t.ex. bristen på överföringsförbindelser mel-
lan system och deras kapacitet samt skillna-
der mellan bruksnormer. Slopandet av mo-
nopolet på import och export av el och öpp-
nandet av elmarknaderna i Europa har be-
dömts leda till en ökning av gränsöverskri-
dande import och export av el.

Direktivet om en inre marknad för el inne-
håller inga bestämmelser om elhandeln mel-
lan tredje länder, eftersom lagstiftningen om
den inre marknaden på gemenskapsnivå inte
tillämpas i relation till tredje land. Europeis-
ka kommissionen har i ett meddelande av
den 7 maj 2001 om fullbordande av den inre
marknaden för energi (KOM(2001) 125 slut-
lig) konstaterat att en intensifiering av elhan-
deln med länder utanför gemenskapen i prin-
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cip är en positiv utveckling som skulle öka
konkurrensen, vilket skulle resultera i ökad
effektivitet och eventuellt också i nya inve-
steringsmöjligheter för företag i gemenska-
pen. Konkurrensen på elmarknaden bör dock
basera sig på förekomsten av jämförbara
ramvillkor i alla de länder som bedriver han-
del. Europeiska kommissionen anser det vara
på sin plats att ömsesidighetsprincipen till-
lämpas på elhandeln med tredje länder.

Europeiska kommissionen anser det vara
nödvändigt att ett tillförlitligt regelverk ska-
pas för elhandeln med tredje länder. En
lämplig ram anser den vara regionala eller bi-
laterala avtal som bygger på ömsesidighet
och ingås genom gemenskapens försorg.
Med ömsesidighetskriteriet avses att tredje
länder i enlighet med principerna i direktivet
om en inre marknad för el har en organiserad
elmarknad. Elmarknaden i tredje land skall
motsvara gemenskapens inre marknad både i
fråga om kvantitet och kvalitet, dvs. i vilken
utsträckning marknaden har öppnats, tredje-
partstillträdet samt kraven på specifikation av
olika elaffärsfunktioner. Dessutom bör dessa
länder vara redo att ge EU-företag tillträde
till sina marknader och ha tillfredsställande
miljö- och kärnsäkerhetskrav i sin elproduk-
tion.

I förslaget till ändring av direktivet om en
inre marknad för el [ändrat förslag den 7 juni
2002 KOM(2002) 304 slutlig] ingår en ny ar-
tikel 23 a, enligt vilken medlemsstaterna
skall informera kommissionen om det fysiska
importflödet av el från tredje land. Direktiv-
förslaget innehåller inga materiellrättsliga
bestämmelser om elhandel med tredje land.

1.5.2. Internationella avtal i anslutning
till energi

Energistadgefördraget

Energistadgefördraget (lag 208/1998,
FördrS 36/1998) är ett internationellt fördrag,
som har undertecknats av 51 stater och Euro-
peiska gemenskapen. Fördraget har ratifice-
rats av 46 avtalsparter inklusive alla EU:s
medlemsstater samt Europeiska gemenska-
pen. Fördraget trädde i kraft i april 1998.
Ryssland har inte ratificerat men nog under-
tecknat fördraget. Ryssland tillämpar dock

fördraget temporärt.
Fördraget innehåller bestämmelser om

handel som motsvarar GATT-avtalet samt
bestämmelser om investeringar, transitering-
ar, energieffektivitet och miljöfrågor i an-
slutning till energi.

Förhandlingar om ett s.k. transitprotokoll
för energi inleddes år 2000. Målet för för-
handlingarna är att få till stånd ett internatio-
nellrättsligt bindande avtal med vars be-
stämmelser bestämmelserna i energistadge-
fördraget kan stärkas och kompletteras ge-
nom att underlätta transiteringen av el, natur-
gas och olja inom avtalsparternas område.

I utkastet till transitprotokoll ingår be-
stämmelser bl.a. om disponibel kapacitet, av-
talens bindande karaktär, förbud mot illegalt
mottagande av transiterad energi, byggande
och utvidgning av ett transitnät samt tariffer.
Bestämmelserna om transitering av energi
innehåller inte rätt till eldistribution till slut-
förbrukarna inom avtalsparternas område.

När det gäller tarifferna har vissa förhand-
lingsparter föreslagit att det i protokollet klart
skall anges att avtalsparternas transporttarif-
fer för energiråvaror och energiprodukter
samt tarifferna för transitering, import och
export av energiråvaror och energiprodukter
bör vara enhetliga. Sekretariatet för energi-
stadgefördraget har ansett att energistadge-
fördraget inte förutsätter att tarifferna fören-
hetligas.

WTO/GATT-avtalet

GATT-avtalet som gäller varuhandel
(FördrS 4 och 5/1995) innehåller bestämmel-
ser bl.a. om principen för mest gynnad na-
tion, nationellt bemötande och förbud mot
kvantitativa begränsningar.

Det är möjligt att avvika från tillämpningen
av bestämmelserna i GATT-avtalet bl.a. i
syfte att bevara naturresurser eller på grund
av den nationella säkerheten. Dessa undantag
kan tillämpas endast i begränsade fall.

Artikeln om regionala integrationsarran-
gemang i GATT-avtalet gör det möjligt för
GATT-medlemmarna att bilda tullunioner
och frihandelsområden sinsemellan. Sådana
integrationsarrangemang bör innebära frihet
för en ökande handel, inte att nya hinder ska-
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pas. Tullavgifter och andra handelsbestäm-
melser som gäller tredje land får inte vara
mera begränsande än motsvarande bestäm-
melser som tillämpades före integrationsar-
rangemanget. Det anses att artikeln lämpar
sig för Europeiska gemenskaperna. Den ak-
tuella artikeln medger ett undantag från prin-
cipen om mest gynnad part i GATT-avtalet,
men det är oklart om den även lämpar sig för
kvantitativa begränsningar.

WTO/GATS-avtalet

GATS-avtalet som gäller handel med tjäns-
ter (FördrS 4 och 5/1995) innehåller be-
stämmelser som i princip lämpar sig för alla
GATS-medlemmar och bestämmelser som
tillämpas, om en GATS-medlem uttryckligen
har förbundit sig vid dem i en lista över sär-
skilda förbindelser.

Alla GATS-medlemmar är bundna av prin-
cipen om mest gynnad part, som lämpar sig
för alla åtgärder av det allmänna i anslutning
till kommersiella tjänster. Med behandling
som mest gynnad part avses att varje GATS-
medlem skall behandla alla tjänster och tjäns-
televerantörer från en annan GATS-medlem
lika väl som motsvarande tjänster och tjäns-
televerantörer från vilket annat land som
helst. Artiklarna om marknadstillträde och
nationellt bemötande lämpar sig däremot en-
dast för sådana tjänster som ingår i en lista
över särskilda förbindelser.

T.ex. elöverföring kan anses vara sådan
gränsöverskridande handel med tjänster som
omfattas av GATS-avtalets område.

I GATS-avtalet ingår ingen bindningslista
när det gäller energitjänster. Europeiska
kommissionen har dock ansett det vara nöd-
vändigt att minska handelshindren i anslut-
ning till energitjänster i relation till sådana
medlemmar som har öppnat sina marknader
för konkurrens eller är villiga att göra det.
Under beredningen av följande GATS-för-
handlingsrunda har möjligheten att definiera
en separat bindningslista för energitjänster
granskats.

Undantagsbestämmelserna i GATS-avtalet
är ganska långt desamma som i GATT-
avtalet. GATS-avtalet innehåller dock inget
undantag för sinande naturresurser.

ES-avtalet

Syftet med avtalet om Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet (EES-avtalet) är att
skapa förutsättningar för fri rörlighet för va-
ror, tjänster, personer och kapital mellan
medlemsstaterna i Europeiska unionen och
de medlemsstater i EFTA som hör till EES-
avtalet.

Norge har med stöd av EES-avtalet genom-
fört direktivet om en inre marknad för el.
EFTA:s övervakningsmyndighet övervakar
att direktivet tillämpas i enlighet med gemen-
skapsrätten. Norge öppnade sin elmarknad
för konkurrens redan i början av 1990-talet
och bildar en del av den samnordiska el-
marknaden.

Europaavtal och associeringsavtal — utvidg-
ningen

Europeiska gemenskapen har ingått s.k.
Europaavtal med Bulgarien, Lettland, Litau-
en, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien,
Tjeckiska republiken, Ungern och Estland.
Med Cypern, Malta och Turkiet har Europe-
iska gemenskaperna ingått associeringsavtal.
I avtalen ingår bestämmelser bl.a. om ett
gradvist skapande av ett frihandelsområde,
om fri rörlighet för varor och tjänster samt
om konkurrens.

Enligt Europeiska kommissionens tolkning
lämpar sig en ömsesidighetsklausul enligt di-
rektivet om en inre marknad för el för de ak-
tuella länderna, eftersom de före anslutning-
en till Europeiska unionen har förbundit sig
att uppnå gemenskapslagstiftningens nivå
och eftersom både direktivet om en inre
marknad för el och miljölagstiftningen utgör
en del av gemenskapslagstiftningen.

Avtalet om partnerskap och samarbete mel-
lan Europeiska gemenskapen och Ryssland

Europeiska gemenskapen ingick ett avtal
om partnerskap och samarbete med Ryss-
land, vilket trädde i kraft den 1 december
1997. Syftet med avtalet är att främja han-
deln mellan avtalsparterna och ekonomiska
förbindelser som bygger på marknadseko-
nomi. Syftet med avtalet är inte att inrätta ett
egentligt frihandelsområde.
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Avtalet innehåller sådana bestämmelser om
varuhandel med stöd av vilka produkter som
härstammar från Ryssland i regel bör föras in
i gemenskapen utan kvantitativa begräns-
ningar. Detsamma gäller produkter som förs
ut ur gemenskapen till Ryssland.

Målet för den energidialog mellan EU och
Ryssland som inleddes vid toppmötet i Paris
i oktober 2000 är att inrätta ett energipart-
nerskap mellan Europeiska unionen och
Ryssland. Vid toppmötet i oktober 2001
godkändes riktlinjerna för energidialogen
mellan parterna. Enligt riktlinjerna utgör
energidialogen en del av det gemensamma
ekonomiska område mellan Europeiska uni-
onen och Ryssland som eftersträvas i framti-
den.

Ryssland berörs dessutom av en gemensam
strategi som Europeiska rådet fastslog 1999, i
vilken bl.a. ingår bestämmelser om samarbe-
te inom energibranschen.

1.5.3. Elimport till Finland

Allmänt

Även om det tack vare direktivet om en
inre marknad för el hade varit möjligt togs
inte i elmarknadslagen in någon ömsesidig-
hetsklausul gällande de övriga medlemssta-
terna i Europa och elimporten från tredje
land påfördes inte några begränsningar.

I samband med att elmarknadslagen stifta-
des slopades regleringen av elimporten. I
motiveringen till elmarknadslagen konstate-
rades att det för en fungerande elmarknad är
viktigt att hindren för import- och exporthan-
deln med el är så få som möjligt. I och med
att marknadsområdet sträcker sig över de na-
tionella gränserna ökar antalet aktörer på
marknaden och därmed också konkurrensen.
Dessutom konstaterades att den egna produk-
tionskapaciteten och elimporten är lika viktig
med tanke på ett fungerande elsystem i lan-
det.

Elimporten till Finland har varit på en hög
nivå i synnerhet under 1998—2000. Orsaken
till den omfattande importen under dessa år
var att priset på el till följd av goda vattenår
var förmånligt på den nordiska elmarknaden.
Enligt statistiska uppgifter från organisatio-
nen för nordiska systemansvariga, Nordel,

importerades år 2000 till Finland el om
sammanlagt 12 206 gigawattimmar, varav
7 555 gigawattimmar (ca 62 %) importerades
från Sverige, 4 519 gigawattimmar (ca 37 %)
från Ryssland och 132 gigawattimmar (ca
1 %) från Norge. De stigande elpriserna
minskade enligt förhandsuppgifter importen
2001 med ungefär fyra procent jämfört med
året innan.

Tillstånd enligt elmarknadslagen att bygga
gränsledningar

I elmarknadslagen ingår en specialbestäm-
melse om byggande av ett elnät för utlands-
förbindelser. Med stöd av 18 § skall tillstånd
för byggande av en gränsöverskridande el-
ledning för en nominell spänning på minst
110 kilovolt begäras hos handels- och indust-
riministeriet. En förutsättning för att tillstånd
skall beviljas är att elledningen behövs för att
trygga elöverföringen och att det också i öv-
rigt är ändamålsenligt att bygga elledningen
med tanke på utvecklingen på elmarknaden.

Genom tillståndssystemet säkerställs att ut-
rikeshandeln med el ökar kontrollerat och
inte äventyrar elsystemets funktion. Avsikten
är att beviljandet av bygglov skall bedömas
mot bakgrunden av behoven i elsystemet. En
ny ledning för tryggandet av elöverföringen
behövs när elöverföringen rimligen inte läng-
re kan skötas med det nät som finns. Det kan
också vara nödvändigt att bygga en ny led-
ning som reservförbindelse eller för att för-
hindra nätverksförluster.

Under elmarknadslagens giltighetstid har
tillståndsansökningar lämnats in för två olika
gränsledningsprojekt. Det första gällde byg-
gandet av en elledning på 110 kilovolt mel-
lan Finland och Ryssland från Puhos till
Lahdenkylä. Tillstånd för projektet bevilja-
des 1997. Den andra tillståndsansökan läm-
nades in i augusti 2001 och gäller byggandet
av en elledning mellan Finland och Estland
(det s.k. Estlink-projektet). Tillstånd för pro-
jektet beviljades 2002.

Gränstariffer

Det riksomfattande stamnätsbolaget Fing-
rid Abp äger för närvarande alla viktiga
gränsledningar till utlandet. Enligt 14 § el-
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marknadslagen skall försäljningspriserna och
försäljningsvillkoren för nättjänsterna samt
grunderna för hur de fastställs vara objektiva
och icke-diskriminerande för alla nätförbru-
kare. Prissättningen av nättjänsterna skall
dessutom vara skälig och i prissättningen av
nättjänsterna får inte finnas ogrundade vill-
kor eller begränsningar eller sådana som up-
penbarligen begränsar konkurrensen inom
elhandeln. I den skall dock beaktas de villkor
som elsystemets funktionsduglighet och ef-
fektivitet kräver. Skyldigheten att tillämpa
punktprissättning har inte utsträckts till ut-
landsförbindelser.

Nätinnehavaren är bunden av skyldigheten
att utveckla nätet, enligt vilken denna skall
upprätthålla, driva och utveckla sitt elnät och
sina förbindelser till andra nät i enlighet med
kundernas rimliga behov.

Stamnätsbolaget tar ut en användningsba-
serad marknadsplats- och bruksavgift för
stamnätstjänster. Marknadsplatsavgiften in-
riktas på elenergiförbrukningen bakom kun-
dens anslutningspunkt. Marknadsplatsavgif-
ten är 0,13 cent/kilowattimme. Bruksavgiften
inriktas för sin del på den mängd elenergi
som överförs via anslutningspunkten, varvid
avgiften utöver konsumtionen även gäller
produktionen. Bruksavgiften fastställs sär-
skilt för vintervardagar och annan tid. För
import och export av el som sker via de för-
bindelser som riktar sig utanför den nordiska
gemensamma elmarknaden tas i stället för
marknadsplatsavgiften ut en marknadsgräns-
avgift som uppgår till 0,08 cent/kilowat-
timme.

Utöver avgifter baserade på användningen
tar stamnätsbolaget ut fasta avgifter för el-
energiimport och elenergiexport av fast ka-
raktär. I förbindelser till Ryssland betalar
kunden en reserveringsavgift på 500
euro/megawatt per år för reservering av över-
föringsförbindelsen samt en överföringsav-
gift på 6 000 euro/megawatt per år. I nordis-
ka förbindelser är avgiften för fast överfö-
ringsservice (s.k. prioriterad överföring)
26 200 euro/megawatt per år för överföring i
en riktning och 29 900 euro/megawatt per år
för dubbelriktad överföring. I nordiska för-
bindelser tas ut en årsavgift på 3 364
euro/kund för tillfällig överföring mellan två
parter.

Stamnätsbolag med verksamhet på den
nordiska elmarknaden, som bildas av Fin-
land, Sverige, Norge och Danmark, har för-
bundit sig till ett intensivt ömsesidigt samar-
bete för att garantera elsystemets effektivitet
och leveranssäkerhet bl.a. vid definieringen
av disponibel kapacitet i överföringsförbin-
delserna och kontrollen över rusningssitua-
tioner. En anslutningsavgift som betalats i ett
av de länder som deltar i den samnordiska
elmarknaden befriar från betalningen av
gränstariff vid export eller import av el till de
övriga länderna inom det samnordiska områ-
det via den nordiska elbörsen. Avgifter för
import och export av el som riktar sig utanför
det samnordiska marknadsområdet bygger på
att en aktör utanför den gemensamma mark-
naden får tillgång till den nordiska mark-
nadsplatsen utan att dock i övrigt förpliktas
att delta i stamnätsbolagens samarbete för ut-
vecklandet av elsystemet och kostnaderna för
det. Avgifterna är enhetliga för alla elimpor-
törer och elexportörer utanför den gemen-
samma marknaden.

1.5.4. Sverige

Byggande av elnät

I en nätkoncession enligt ellagen i Sverige
tas inte ställning till den detaljerade placer-
ingen av nätet. Det område där nätet enligt
planerna skall placeras skall dock utgöra en
med hänsyn till nätverksamheten lämplig en-
het. En nätkoncession får inte strida mot en
detaljplan eller bestämmelserna i bygglag-
stiftningen. För utlandsförbindelser får nät-
koncession beviljas endast den som har nät-
koncession för stamnätet. Regeringen bevil-
jar nätkoncession för utlandsförbindelser.

Gränstarifförfarande

Enligt ellagen i Sverige skall nättarifferna
utformas så, att betald anslutningsavgift ger
rätt att använda det elektriska nätet inom lan-
det, med undantag för utlandsförbindelserna.
Regeringen får dock föreskriva att anslut-
ningsavgiften ger rätt att använda även ut-
landsförbindelserna till ett eller flera länder
eller en del av ett land. Förutsättningen för
beslutet är att elmarknaden i det aktuella lan-
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det eller den aktuella delen av ett land kan
anses utgöra en gemensam marknad med den
svenska elmarknaden.

Uppkomsten av en gemensam marknad
förutsätter enligt motiveringen till ellagen att
mängden el som överförs över gränsen eller
överföringsförbindelserna är tillräckliga. Å
andra sidan skall tillräckligt många mark-
nadsaktörer ha tillträde till överföringsför-
bindelser på ett öppet och icke-diskri-
minerande sätt. Nättariffer konstateras ha stor
betydelse när en gemensam marknad skapas.
Som en grundläggande förutsättning för upp-
komsten av en gemensam marknad anges att
marknadsaktörerna skall betala endast ett
land på den gemensamma marknaden för el-
överföring över gränsen. Annars kan gräns-
överskridande elhandel inte konkurrera på
landets interna elmarknad. I motiveringen
konstateras dessutom att verksamhetsbeting-
elserna för marknaden till största delen bör
vara likadana för de länder som deltar i den
gemensamma marknaden. Som sådana verk-
samhetsbetingelser för marknaden nämns
bl.a. miljökraven, beskattningens struktur
och nättariffernas struktur. Ett avgörande
förutsätter helhetsprövning från fall till fall,
om det är fråga om förutsättningarna för del-
tagande i den gemensamma marknaden. Ef-
tersom det i beslutsfattandet ganska långt är
fråga om prövning i anslutning till tryggandet
av tillgången på el, har regeringen ansetts
vara lämpligast som beslutsfattare och den
systemansvarige har inte auktoriserats att fat-
ta beslut.

Sveriges regering bestämde genom ett be-
slut av den 18 februari 1998 att betalningen
av en anslutningsavgift för tillträde till elnä-
tet i Sverige även ger rätt att använda utrikes-
förbindelserna till Norge och, med undantag
för Åland, till Finland. Med stamnätsbolagen
i Finland och Norge har ytterligare avtalats
att en anslutningsavgift som betalats i dessa
länder ger rätt att använda gränsförbindelser-
na mellan länderna utan att en separat gräns-
tariff betalas. På det sättet är det inte nöd-
vändigt att betala en särskild gränstariff ut-
över den anslutningsavgift som betalats i ett
av länderna. Som motivering till beslutet an-
ges att elmarknaderna i dessa länder tillsam-
mans med elmarknaden i Sverige bildar en
gemensam elmarknad. Som specialmotiver-

ing anges att alla elkonsumenter både i Fin-
land och i Norge har rätt att välja elleverantör
och att en punkttariff och reglerat förfarande
för tillträde till nätet iakttas i länderna. När
det gäller miljökraven konstateras att byg-
gandet av anläggningar i båda länderna base-
rar sig på tillräckligt likadana byggvillkor för
enskilda anläggningar. Även beskattningen
av elproduktionen är uppbyggd på ett till-
räckligt likadant sätt i länderna. För energi-
konsumtionen i länderna tas ut skatter som är
sinsemellan olika. Dessa påverkar dock inte
konkurrensförutsättningarna för elmarkna-
den.

Sveriges regering fattade ett beslut om
gränsförbindelserna till Danmark den 1 mars
2002. Gränstarifferna mellan Sverige samt
Själland och Jylland i Danmark slopades med
undantag för den förbindelse på 132 kV som
går över Öresund. Förbindelsen är på svens-
ka sidan ansluten till regionnätet och därför
har Sverige inte gått med på att slopa gräns-
tariffen. Motsvarande tariffer tillämpas av
samma orsak även i förbindelserna mellan
Sverige och Åland samt Bornholm som hör
till Danmark.

1.6. Energimarknadsverkets rätt att få
upplysningar

1.6.1. Elmarknadslagen

Energimarknadsverket som verkar i egen-
skap av elmarknadsmyndighet när det utför
övervakningsuppgifter som baserar sig på
elmarknadslagstiftningen behöver för utred-
ningsarbetet upplysningar från de företag
som är objekt för övervakningen. Handels-
och industriministeriet har på basis av el-
marknadslagen meddelat beslut som gäller
anmälan av tariffer och nyckeltal till elmark-
nadsmyndigheten. Till dessa delar har före-
slagits att normgivningsbehörigheten ges till
Energimarknadsverket (RP 114/2002 rd). På
basis av de offentliga uppgifter som de före-
tag som övervakas lämnar på basis av be-
stämmelserna behöver Energimarknadsverket
dessutom andra företagsspecifika uppgifter
för att kunna utreda och avgöra ärenden för
att sköta de övervakningsuppgifter som base-
rar sig på elmarknadslagen.

Enligt 42 § elmarknadslagen skall en per-
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son, sammanslutning eller inrättning som ut-
övar elnätsverksamhet, eller försäljning, pro-
duktion, import eller export av el ge ministe-
riet och elmarknadsmyndigheten samt den
sammanslutning som ministeriet har utsett
den statistiska information och övriga infor-
mation som är nödvändig för skötseln av de
uppgifter som avses i denna lag eller för upp-
fyllandet av internationella avtalsförpliktel-
ser.

Energimarknadsverket har på basis av detta
lagrum vid utredningen av begäranden om
undersökning som lämnats in till verket och
av fall som verket tagit sig an på eget initia-
tiv begärt information från berörda företag
för sina avgöranden. Energimarknadsverket
har också i anslutning till vissa övervak-
ningsärenden som det undersöker avlagt så-
dana företagsbesök, där företagen under be-
söket har ombetts visa upp vissa handlingar,
t.ex. styrelsens protokoll, specificerade avtal
och beredningspromemorior. Energimark-
nadsverket har i regel informerat företaget på
förhand om att verkets representanter i sam-
band med besöket även vill bekanta sig med
vissa specifika handlingar. Med ett undantag
har inställningen till begäran om uppvisandet
av handlingar varit positiv.

1.6.2. Lagen om konkurrensbegränsning-
ar

Lagen om konkurrensbegränsningar
(480/1992) innehåller bestämmelser om att
näringsidkare eller sammanslutningar av när-
ingsidkare är skyldiga att lämna uppgifter vid
övervakningen av konkurrensreglerna. Gäl-
lande konkurrenslagstiftning bygger på en
lag som trädde i kraft 1988. I och med den
övergick man från prisövervakning till kon-
kurrensövervakning och Konkurrensverket
inrättades för att övervaka att lagen efterlevs.

Enligt lagen om konkurrensbegränsningar
från 1988 hade Konkurrensverket och läns-
styrelserna rätt att få uppgifter och handling-
ar från näringsidkare och sammanslutningar
av näringsidkare för utredandet av konkur-
rensbegränsningar och konkurrensförhållan-
den. Bestämmelser om utredningsbehörighe-
ten ingick i 10 och 19 § i dåvarande lag. En-
ligt det förstnämnda lagrummet var en när-
ingsidkare eller sammanslutning av närings-

idkare skyldig att på uppmaning av Konkur-
rensverket eller länsstyrelsen tillhandahålla
verket alla de upplysningar och handlingar
som behövs för att klarlägga en konkurrens-
begränsnings innehåll, syfte och verkningar.
Enligt 19 § hade konkurrensmyndigheterna i
vissa fall rätt att förrätta inspektioner. Enligt
lagrummet hade de tjänstemän som Konkur-
rensverket förordnat rätt att förrätta inspek-
tioner för att övervaka att lagen om konkur-
rensbegränsningar och de med stöd av den
utfärdade stadgandena och bestämmelserna
följs. Detsamma gällde de tjänstemän vid
länsstyrelsen som sköter inspektionsuppgifter
som Konkurrensverket anvisat. En närings-
idkare och en sammanslutning av näringsid-
kare skulle på anfordran för tjänstemännen
uppvisa sin affärskorrespondens och bokfö-
ring samt andra handlingar som kunde ha be-
tydelse för övervakningen av att lagen om
konkurrensbegränsningar samt de med stöd
av den utfärdade stadgandena och bestäm-
melserna följs.

En reviderad lag om konkurrensbegräns-
ningar trädde i kraft den 1 september 1992. I
den nya lagen ändrades bestämmelsen om in-
spektioner och nya bestämmelser togs in i 20
§. Enligt den aktuella bestämmelsen har be-
höriga tjänstemän vid Konkurrensverket och
länsstyrelsen rätt att förrätta inspektioner för
att övervaka att lagen om konkurrensbe-
gränsningar och de med stöd av den utfärda-
de stadgandena och bestämmelserna följs. En
näringsidkare och en sammanslutning av när-
ingsidkare skall för inspektion ge tjänstemän
som avses i 1 mom. tillträde till affärs- och
lagerlokaler, markområden och fordon som
de har i sin besittning samt på anfordran
uppvisa sin affärskorrespondens, sin bokfö-
ring, sina dataregistreringar och andra hand-
lingar som kan ha betydelse för övervakning-
en av att lagen om konkurrensbegränsningar
samt de med stöd av den utfärdade stadgan-
dena och bestämmelserna följs. De tjänste-
män som förrättar inspektion har rätt att ko-
piera de handlingar som granskas.

I regeringens proposition med förslag till
konkurrensbegränsningslag (RP 162/1991 rd)
konstateras att ovan beskrivna paragraf i hu-
vuddrag motsvarar den tidigare inspektions-
bestämmelsen. Inspektion kan förrättas för
att klarlägga förbjudna konkurrensbegräns-
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ningar samt för att övervaka att konkurrens-
rådets förbud, förpliktelser och bestämmelser
iakttas. Inspektionerna kan även gälla an-
vändningen av undantagslov för förbjudna
konkurrensbegränsningar. Nytt i bestämmel-
sen var att det föreskrevs om skyldigheten
för den som inspekteras att ge tjänstemännen
tillträde till affärs- och lagerlokaler i sin be-
sittning för att kunna förrätta inspektion. Syf-
tet med detta är att trygga den egentliga in-
spektionen av handlingar.

Den inspektion som avses i paragrafen skil-
jer sig från skyldigheten att lämna uppgifter
och visa upp handlingar enligt 10 § lagen om
konkurrensbegränsningar så till vida att vid
inspektion skall handlingarna visas upp ome-
delbart.

I den lag om konkurrensbegränsningar som
trädde i kraft 1992 blev bl.a. missbruk av
dominerande marknadsställning en förbjuden
konkurrensbegränsning utöver de konkur-
rensbegränsningar som tidigare förbjudits
(förbud mot visst pris och anbudskarteller).
Ett förbjudet missbruk av dominerande
marknadsställning är enligt 7 § att tillämpa
en prissättningspraxis som är oskälig eller
uppenbart syftar till att begränsa konkurren-
sen.

Bestämmelsen i 20 § lagen om konkur-
rensbegränsningar ändrades genom en lag
från den 10 juni 1994 om ändring av lagen
om konkurrensbegränsningar (448/1994).
Orsaken var för det första att EES-avtalet
förutsatte att Konkurrensverket biträder
EFTA:s övervakningsmyndighet vid verk-
ställandet av undersökningar. Dessutom ville
man utöka de nationella konkurrensmyndig-
heternas behörigheter vid utredandet av na-
tionella konkurrensbegränsningar.

I regeringens proposition (RP 45/1994 rd)
med förslag till lag om ändring av lagen om
konkurrensbegränsningar konstaterades bl.a.
att lydelsen av lagen om konkurrensbegräns-
ningar var oklar och syftade på näringsidka-
rens skyldighet att överlåta handlingar. I pro-
positionen föreslogs att lagen ändras så att
inspektörerna ges rätt att granska de av när-
ingsidkarens handlingar som kan ha betydel-
se för övervakningen av att lagen om konkur-
rensbegränsningar och de stadganden och be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den
följs. Den föreslagna ändringen konstatera-

des också framhäva näringsidkarens skyldig-
het att aktivt samarbeta med inspektörerna
vid inspektionen. Näringsidkare skall sålunda
inte bara visa upp de handlingar som de in-
spekterande tjänstemännen uttryckligen be-
gär, utan också andra handlingar som hänför
sig till ärendet i fråga. Inspektörerna skall
inte heller behöva vänta passivt på att hand-
lingarna visas, utan skall ha rätt att på eget
initiativ söka handlingar och kräva att stäng-
da förvaringsplatser öppnas.

Bestämmelserna om Konkurrensverkets
rätt att få upplysningar i 20 § lagen om kon-
kurrensbegräsningar kompletterades genom
en lag (908/1995) som gavs år 1995 när Fin-
land anslöt sig till Europeiska gemenskaper-
na. Syftet med bestämmelserna var att preci-
sera de finländska konkurrensmyndigheter-
nas befogenheter att övervaka att konkur-
rensreglerna inom Europeiska gemenskaper-
na iakttas.

1.6.3. Lagen om finansinspektionen

I 11 § lagen om finansinspektionen
(503/1993) föreskrivs om finansinspektio-
nens granskningsrätt och rätt att få uppgifter.
Finansinspektionen har rätt att på ett förrätt-
ningsställe som hör till ett tillsynsobjekt för
granskning få tillgång till de handlingar och
andra dokument som gäller tillsynsobjektet
och dess kunder och som anses vara behövli-
ga för utförandet av uppdraget. Finansinspek-
tionen har även rätt att för granskning få till-
gång till tillsynsobjektets databehandlingssy-
stem och andra system samt kassa och övriga
tillgångar. Tillsynsobjektet skall dessutom
utan obefogat dröjsmål tillställa finansin-
spektionen de anmälningar och utredningar
som den begär och som är behövliga för till-
synen. Finansinspektionen har vidare rätt att
av tillsynsobjektets revisorer få alla sådana
uppgifter, handlingar, övriga dokument och
kopior som revisorerna har i sin besittning
och som gäller tillsynsobjektet och är behöv-
liga för tillsynen samt kopior av revisorernas
promemorior, protokoll och andra handlingar
som har uppkommit i samband med revisio-
nen och gäller tillsynsobjektets verksamhet.
Finansinspektionen har också rätt att få kopi-
or av de dokument som avses i bestämmel-
sen.
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2. Bedömning av nuläget

2.1. Elanvändarens ställning i fastighets-
nätet och elmarknadslagens tillämp-
ningsområde

2.1.1. Avgränsande av fastighetsnät utan-
för elmarknadslagen

En sund och fungerande ekonomisk kon-
kurrens förutsätter att alla elanvändare kan
konkurrensutsätta sin elanskaffning på el-
marknaden och välja elleverantör. Genom en
ändring av elmarknadslagen (332/1998)
kompletterades lagen med bestämmelser om
ett system med typbelastningskurva, genom
vilka småförbrukarnas möjligheter att kon-
kurrensutsätta sin elanskaffning och välja el-
försäljare förbättrades. Före denna lagänd-
ring var det inte ekonomiskt lönsamt för
småförbrukare att konkurrensutsätta sitt el-
köp, eftersom konkurrensutsättningen förut-
satte anskaffning av en dyr mätare som regi-
strerar elförbrukningen per timme. Sedan sy-
stemet med typbelastningskurva infördes har
elanvändare med huvudsäkringar på högst
3 x 63 ampere och en beställningseffekt om
högst 45 kilowatt inte behövt använda tim-
mätning för att konkurrensutsätta sitt elköp.

Till elmarknadslagen fogades genom en
lagändring (466/1999), som trädde i kraft den
1 september 1999 ett 6 a kap. med bestäm-
melser om elmarknadsavtal. Kapitlet innehål-
ler centrala bestämmelser om ingående, änd-
ring och uppsägning av avtal om anslutning
till elnätet samt sådana elnätsavtal som el-
överföringen förutsätter och elförsäljningsav-
tal samt vidare om påföljder vid avtalsbrott
som begås av en distributionsnätsinnehavare,
minutförsäljare eller kund.

En elanvändare som skaffar sin el via ett
fastighetsnät kommer på grund av definitio-
nerna på nätinnehavare och minutförsäljare i
regel att stå utanför det skydd som elmark-
nadslagen erbjuder, om han inte själv står i
ett avtalsförhållande till distributionsnätsin-
nehavaren eller en minutförsäljare som ver-
kar i distributionsnätet. Han kan inte konkur-
rensutsätta sitt elköp utan samtycke av fas-
tighetsinnehavaren och skyddas inte av över-
vakningen av nätinnehavarens prissättning
och villkor. På motsvarande sätt får han inte

till godo minimiskyddet i bestämmelserna
om avtalsvillkor i 6 a kap. elmarknadslagen,
vilket t.ex. gäller uppsägning av ett avtals-
förhållande och avbrott i elleveransen.

Om elförsäljningen i ett fastighetsnät sepa-
reras från distributionsnätet genom mätarran-
gemang, uppstår monopol på den. Minutför-
säljare som verkar i fastighetsnät får en över-
lägsen konkurrensfördel jämfört med andra
elförsäljare i och med att de kan prissätta sina
tjänster och ställa övriga villkor oberoende
av konkurrenterna och bestämmelserna i el-
marknadslagen. Verksamhet som bedrivs av
en elförsäljare som verkar i ett fastighetsnät
kommer också att stå utanför myndighets-
övervakningen på basis av elmarknadslagen.

De gemensamma anskaffningar som fas-
tighetsinnehavarna organiserar har gett upp-
hov till talrika begäranden om undersökning
samt hundratals samtal och skrivelser till
Energimarknadsverket och konsumentmyn-
digheterna. De oklara bestämmelserna i el-
marknadslagen har lett till motsättningar
mellan fastighetsinnehavare och distribu-
tionsnätsinnehavare. I synnerhet lagens till-
lämpningsområde har definierats så invecklat
att parterna på elmarknaden har haft svårt att
veta vad bestämmelserna omfattar.

2.1.2. Främjande av energipolitiska mål

En ökning av elförsäljningen via fastig-
hetsnät kan även ha verkningar för uppnåen-
det av de energipolitiska målen. Målet för
elmarknadslagen är bl.a. att främja en spar-
sam och effektiv användning av el. Enligt 1 §
2 mom. har företagen på elmarknaden till
uppgift att sörja för de tjänster som samman-
hänger med kundernas elanskaffning samt att
främja en effektiv och sparsam användning
av elektricitet både i sin egen och i kundernas
verksamhet. Elförsäljare har utvecklat tjäns-
ter som ansluter sig till återrapportering och
sparrådgivning. Förutsättningen för återrap-
portering och annan rådgivningsservice är att
slutförbrukaren vet omfattningen av sin egen
elanvändning. Genom bestämmelser som tas
in i elmarknadslagen och som möjliggör krav
på mätning per lägenhet är det möjligt att
främja uppnåendet av målen i anslutning till
energibesparing.

Ett mål för elmarknadslagen och utökandet
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av konkurrensen inom elhandeln har varit att
främja utnyttjandet av förnybara energikällor
genom att skapa kommersiella förutsättning-
ar för el som producerats med förnybara
energikällor. För den enskilda elanvändaren
kan elproduktionssättet ha stor betydelse.
Han kan t.ex. understöda användningen av
vindkraft eller andra förnybara energikällor
och välja sin elleverantör på denna grund.
En utveckling där elförsäljningen via fastig-
hetsnäten ökar kan försvåra de kommersiella
förutsättningarna för utnyttjandet av förnyba-
ra energikällor, om elanvändarnas valmöjlig-
heter blir mera begränsade.

I statsrådets redogörelse om en nationell
klimatstrategi som lämnades till riksdagen
den 15 mars 2001 föreslogs åtgärder som
även gäller byggnader och byggande i syfte
att minska växthusgasutsläppen. I redogörel-
sen föreslogs som en åtgärd att det i nya
byggnader krävs mätning av el per lägenhet
och en fakturering som grunder sig på den
verkliga förbrukningen. Någon sådan be-
stämmelse ingår inte i gällande lagstiftning.

Ökningen av elförsäljningen via fastighets-
nät kan för sin del försvåra uppnåendet av
energisparmålen, möjligheterna att kommer-
siellt utnyttja förnybara energikällor samt
uppnåendet av klimatmålen. Vid elanskaff-
ning till enskilda fastigheter kan mätningen
per lägenhet slopas redan av kostnadsskäl el-
ler därför att det är lättast att genomföra
övergången till gemensam anskaffning enligt
de regler för beslutsfattande som motsvarar
bolagsvederlaget i bostadsaktiebolag utan att
gällande bolagsvederlagsgrund ändras, var-
vid elens andel normalt faktureras på basis av
bostadsytan eller antalet aktier.

2.1.3. Slutförbrukarnas möjligheter att få
sig till godo kostnadsinbesparing-
arna vid elanskaffning till enskilda
fastigheter

Ett motiv för försäljning via fastighetsnät
är i regel kostnadsinbesparing, men arrange-
manget i fastighetsbolag är ofta även för-
knippat med fastighetsinnehavarnas mål att
utöka sina fastighetsintäkter genom elförsälj-
ning. Genom samköp strävar fastigheterna
efter att få samma förmåner som storkunder
samt att kunna dra nytta av att överföringsta-

rifferna för el inte motsvarar kostnaderna,
vilket inträffar när grundavgiften för elöver-
föringen för ett helt hus är mindre än sum-
man av grundavgifterna för de enskilda lä-
genheterna. Kostnadsinbesparingar upp-
kommer även när elförsäljningen inkluderas i
fastighetsbolagets fakturerings- och konsum-
tionsmätningssystem samt genom möjlighe-
ten att utnyttja den förmånligare mätutrust-
ning som distributionsnätsinnehavaren erbju-
der. Energimarknadsverket som övervakar
prissättningen på elnätstjänster och andra
villkor har ingen behörighet att ingripa i
oskälig prissättning baserad på fastighetsnä-
tets monopol eller i villkor som begränsar
konkurrensen inom elhandeln.

Av utvecklingen på elmarknaden att döma
har kostnadsinbesparingarna i elanskaffning-
en till enskilda fastigheter relativt sett mins-
kat. Ett alternativt anskaffningssätt, där ge-
mensam anskaffning ordnas genom en full-
makt och elavtalen för de enskilda lägenhe-
terna bevaras, möjliggör en stor anskaff-
ningsmängd. Även på detta sätt kan avsevär-
da ekonomiska förmåner uppnås, vilket har
observerats i ramavtal om elanskaffning som
ingåtts av egnahemsföreningar och andra or-
ganisationer. På motsvarande sätt har gemen-
samma anskaffningar där man övergår till att
mäta elförbrukningen i en fastighet vid en
enda punkt och på det sättet byter överfö-
ringstariff fått vissa elbolag att ändra sina ta-
riffer så att en sådan fördel inte uppkommer.
Övervakningen av prissättningen på nättjäns-
ter samt införandet av en övervakningsmetod
som sporrar nätinnehavarna till en effektivare
verksamhet förbättrar i fortsättningen nätin-
nehavarnas konkurrensförmåga i mätverk-
samheten och minskar därigenom eventuella
kostnadsinbesparingar som uppnås tack vare
gemensam anskaffning.

2.2. Byte av försäljare och mätaravläs-
ning

Syftet med elmarknadslagen är att minska
konkurrenshindren på elmarknaden. Ju färre
hinder det finns för byte av elförsäljare desto
bättre fungerar konkurrensen på minutför-
säljningsmarknaden för el.

Det viktigaste när det gäller en fungerande
konkurrens inom minutförsäljningen av el är
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på vilket sätt kostnaderna för deltagandet i
marknaden täcks och riktas å ena sidan via
nätinnehavarens allmänna överföringstariff
och å andra sidan via avgifter för separata åt-
gärder. Olika sätt att hantera indrivningen av
separata åtgärdsavgifter gör det också svårt
att jämföra nätföretagens allmänna överfö-
ringstariffer.

Av kostnadsskäl, skäl som beror på tarif-
fernas uppbyggnad och andra skäl har distri-
butionsnätsinnehavarna med vissa variationer
tagit ut separata avgifter för åtgärder som
vidtas vid byte av elförsäljare eller när ett
nättjänstavtal uppkommer eller upphör. Av-
gifterna kan ansluta sig till mätaravläsning,
innehålla kostnader för behandlingen av för-
säljarbyte eller bero på en extra utjämnings-
beräkning, elavbrott och återinkoppling. Med
beaktande av distributionsnätaffärsverksam-
hetens lönsamhet har det ingen betydelse vil-
ken praxis som väljs för att täcka kostnader-
na för de tjänster som distributionsnätsinne-
havaren sköter. Distributionsnätsöverföring-
en är monopolaffärsverksamhet och distribu-
tionsnätsinnehavaren får ta ut alla skäliga
kostnader för tjänsterna hos sina kunder.

Den skärpta konkurrensen på elmarknaden
i Finland har påverkat de villkor och tariffer
som nätinnehavarna tillämpar. En del av nät-
innehavarna har strävat efter att med hjälp av
de villkor och tariffer de tillämpar skydda
den egna eller koncernens elförsäljningsaf-
färsverksamhet genom att inom sitt näts om-
råde sätta olika åtgärdsavgifter som ansluter
sig till eller påverkar bytet av elförsäljare.
Den allmännaste av åtgärdsavgifterna vid
försäljarbyte har varit den avgift som tas ut
för mätaravläsning. Bolagen har motiverat
sina avgifter i samband med byte av elförsäl-
jare med de kostnader de själva åsamkas och
har ansett att avgifterna är motiverade med
avseende på de åtgärder som ett försäljarbyte
ger upphov till och kostnaderna för dessa.

Det viktigaste målet för ändringen i el-
marknadslagen (332/1998) var att förbättra
småförbrukares möjligheter att konkurrensut-
sätta sin elanskaffning, eftersom nyttan av
konkurrensutsättningen inte räckte till för att
täcka kostnaderna för mätning som registre-
rar timeffekter. I dagens läge minskas den
nytta som fås av konkurrensutsättning av oli-
ka serviceavgifter som ansluter sig till ett

försäljarbyte.
Storleken på den eventuella nytta som er-

hölls av konkurrensutsättning våren 2002 har
för småförbrukarna beroende på hur stor de-
ras elförbrukning varit som mest varierat
mellan mindre än 50 euro och ca 230 euro
per år. Den minsta inbesparingen av konkur-
rensutsättning får elanvändare som använder
el endast till hushålls- eller motsvarande öv-
riga boendebehov. Oftast bor sådana elan-
vändare i våningshus samt i småhus med
olje- eller fjärrvärme. Storleken på den upp-
nådda inbesparingen beror dessutom kraftigt
på prisnivån i den lokala försäljarens offent-
liga tariffer.

Nyttan av att byta elleverantör är i många
fall så liten att redan en liten merkostnad gör
ett försäljarbyte olönsamt för kunden. Då
binder den avgift som tas ut för mätaravläs-
ning och som beroende på nätinnehavare va-
rierar mellan 15 och 50 euro uppenbart små
elanvändare till den lokala elförsäljaren. För
de minsta elanvändarna är den inbesparing
som eventuellt fås av försäljarbyte oftast
mindre än den mätaravläsningsavgift som
eventuellt tas ut hos nätinnehavaren.

Enligt undersökningar har småförbrukarna
av el inte i någon större utsträckning utnyttjat
möjligheten att byta elförsäljare. Enligt Fins-
ka Elenergiförbundet rf var det fram till juni
2002 endast cirka fyra procent av elanvän-
darna som bytt elförsäljare sedan småförbru-
karmarknaden öppnades. Detta är mindre än i
andra länder där elmarknaden helt har öpp-
nats för konkurrens. T.ex. i Sverige och Nor-
ge har motsvarande siffra varit ca 15 %. Gäl-
lande bestämmelser verkar göra konkurren-
sen på elminutmarknaden stelare i Finland än
i andra länder som öppnat hushållens elan-
skaffning för konkurrens. Tecken som tyder
på att det finns faktorer som gör ett försäljar-
byte besvärligare kan också märkas på att de
lokala elförsäljarnas offentliga elförsälj-
ningspriser och de försäljningspriser som
omfattas av konkurrens har avvikit avsevärt
från varandra.

2.3. Avbrott i elleveransen

Beloppet av prisavdraget enligt 27 d § el-
marknadslagen utgör, om felet beror på ett
avbrott i elleveransen, en summa som mot-
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svarar nättjänstavgift för minst två veckor.
För en våningshusbostad vars årsförbrukning
är 2 000 kilowattimmar är nättjänstavgiftens
belopp för två veckor ca fyra euro. På mot-
svarande sätt uppgår två veckors nättjänstav-
gift för ett eluppvärmt egnahemshus med en
årsförbrukning på 18 000 kilowattimmar till
ca 25 euro. Så små ersättningsmängder räck-
er inte till för att gottgöra det men och den
försämrade komfort som ett långt avbrott i
nättjänsten orsakar elanvändaren. Prisavdra-
gen sporrar inte heller distributionsnätsinne-
havarna till att förkorta avbrotten.

I praktiken har ett ganska litet antal prisav-
drag betalats ut på basis av avbrott i nättjäns-
ten, vilket för sin del beror på att definitionen
på ett fel i elleveransen enligt elmarknadsla-
gen sker från fall till fall med beaktande av
orsaken till avbrottet och andra omständighe-
ter. I lagen har t.ex. inte tagits in någon tim-
gräns som, om den överskreds, alltid skulle
betraktas som ett avbrott. Någon sådan tids-
gräns finns inte heller i de standardvillkor
som allmänt iakttas i branschen. Avgörande-
praxis för när ett avbrott i nättjänsten skall
betraktas som ett fel i elleveransen finns i
mycket liten utsträckning. Att definiera ett
avbrott som ett fel i elleveransen leder enligt
gällande lag också till ersättning för förmö-
genhetsskador som uppstått, vilket för sin del
har kunnat påverka beloppet av betalda er-
sättningar.

Enligt elmarknadslagen kan ett fel i elleve-
ransen också bedömas på basis av standar-
derna för elkvaliteten. I den standard som
iakttas i Finland ”Egenskaper hos distribu-
tionsspänningen i det allmänna distributions-
nätet (SFS-EN 50160)” tas dock inte ställ-
ning till maximitider för avbrott. Någon an-
nan standard med vars hjälp man kunde be-
döma de krav som ställs på elkvaliteten i el-
marknadslagen när det gäller långa elavbrott
har inte utvecklats i Finland. Konsument-
skyddslagens allmänna bestämmelser om ett
fel i en konsumtionsnyttighet och prisavdrag
gäller inte heller elleverans.

Efter stormarna hösten 2001 har vissa elbo-
lag betalat en frivillig gottgörelse till sina
kunder för långa avbrott i elleveransen. Gott-
görelsernas belopp har varierat från bolag till
bolag: en minutförsäljare har beroende på
avbrottets längd betalat 42—210 euro för av-

brott som varat mer än 12 timmar i ett sträck.
En distributionsnätsinnehavare har betalat en
gottgörelse på 30—70 euro för avbrott som
varat mer än tre dygn. I Finland har dock inte
bildats något frivilligt system för ersättningar
för avbrott som tillämpas allmänt i bran-
schen.

2.4. Systemansvar

Det systemansvariga bolagets uppgifter och
ansvar för att elmarknaden fungerar har till
följd av det systemansvariga bolagets egna
åtgärder samt annat utvecklande av elmark-
nadslagstiftningen klart ökat sedan elmark-
nadslagen utarbetades. År 1998 förenades sy-
stemansvaret med ett riksomfattande balans-
ansvar, dvs. ansvar för att balansen i elpro-
duktionen och elförbrukningen i hela landet
upprätthålls under en driftstimme samt an-
svar för utredningen av elaffärer på stam-
nätsnivå. Integrationsgraden på den gemen-
samma nordiska elmarknaden och samtidigt
marknadens betydelse för elförsörjningen i
Finlandhar ökat kraftigt under de senaste
åren. Motsvarande utveckling har också
kommit i gång för att skapa en inre marknad
för el inom ramen för Europeiska unionen.
Till vissa delar uppfyller gällande bestäm-
melser om systemansvar inte de krav som
ställts på operatörerna i överföringsnät i Eu-
ropeiska kommissionens direktivförslag.

Det faktum att en nätinnehavare påförs sy-
stemansvar betyder enligt ett ställningstagan-
de av riksdagens grundlagsutskott i samband
med stiftandet av naturgasmarknadslagen att
lagfästa offentliga förvaltningsuppgifter de-
legeras till någon annan än en myndighet
(GrUU 4/2000 rd). Enligt 124 § 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.

Till följd av denna utveckling har det sy-
stemansvariga bolaget en allt mer central
ställning på elmarknaden. Därför är det mo-
tiverat att bearbeta innehållet i den systeman-
svarigas uppgifter så att det motsvarar den
faktiska situationen.

Enligt 9 § elmarknadslagen har nätinneha-
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varen en skyldighet att utveckla elnätet, vil-
ket betyder att nätinnehavaren skall under-
hålla, driva och utveckla sitt elnät samt för-
bindelser till andra nät enligt kundernas rim-
liga behov och för sin del trygga kundernas
tillgång på el av tillräckligt god kvalitet. La-
gens nuvarande ordalydelse möjliggör den
allra snävaste tolkningen av utvecklingsskyl-
digheten så att man med den avser skyldighet
att bygga tillräckligt högklassiga enskilda
ledningsförbindelser. Syftet med elmarknads-
lagen är att säkerställa förutsättningarna för
en effektiv elmarknad så att tillgången på el
till ett skäligt pris och av tillräckligt god kva-
litet kan tryggas. Den nämnda snäva tolk-
ningen av utvecklingsskyldigheten överens-
stämmer inte med detta syfte. Lagens inne-
håll bör också till dessa delar förtydligas.

Utvecklandet av elsystemet i enlighet med
behoven inom verksamheten på elmarknaden
kan anses vara en sådan offentlig förvalt-
ningsuppgift som åsidosätter de eventuella
egna intressen i elsystemet som delägarna i
det systemansvariga bolaget har. Därför bör
den systemansvarigas uppgifter preciseras så
att det systemansvariga bolagets roll som en
neutral aktör som sköter en offentlig förvalt-
ningsuppgift i uppgifter som omfattas av sy-
stemansvaret definieras mera exakt både i
bolagets interna verksamhetsregler och i lag-
stiftningen. Detta utökar marknadsparternas
förtroende för den systemansvariges opartis-
ka verksamhet, som i första hand syftar till
att främja uppnåendet av målen för elmark-
nadslagen sett mot bakgrunden av elmarkna-
den som helhet. Genom preciseringar i lag-
stiftningen ingrips i själva verket inte i rela-
tionerna mellan de medlemmar som varit
med om att grunda bolaget, deras rättigheter
eller skyldigheter. Genom preciseringen
ingrips inte heller i den principen för pris-
sättningen av monopoltjänster i elmarknads-
lagen att bolagets delägare skall ha rätt till en
skälig avkastning på det kapital som de pla-
cerat i elnätet och skötseln av systemansva-
ret.

2.5. Elimport från tredje land

Ett centralt mål för stiftandet av elmark-
nadslagen är att avreglera importen och ex-
porten av el. En ökande elhandel mellan

marknadsparter i olika stater samt utveck-
lingen på den nordiska elmarknaden och den
inre marknaden i Europeiska unionen har ak-
tualiserat ett behov av en precisering av be-
stämmelserna.

Tillståndsförfarandet för gränsledningar en-
ligt elmarknadslagen är för närvarande bero-
ende av prövning och grunderna för förfa-
randet behöver inte ändras. Det är dock skäl
att precisera förutsättningarna för byggandet
av gränsledningar så att möjligheten att beak-
ta graden av öppenhet på elmarknaden i tred-
je land och den ömsesidiga förekomsten av
andra konkurrensförutsättningar nämns som
en förutsättning för tillståndsprövning. Det
kan bli aktuellt att tillämpa bestämmelsen i
en situation där man via en ny gränsledning
vill föra in anmärkningsvärt stora mängder el
till Finland och sålunda till den nordiska el-
marknaden och vidare till EG och elens kon-
kurrensfördel jämfört med el som produce-
rats på de aktuella elmarknaderna baserar sig
på bristen av konkurrens på det exporterande
landets elmarknad samt på ett produktions-
sätt som stöder sig på lägre miljö- och säker-
hetskriterier. Storleken på sådana projekt är
minst 200 megawatt eller motsvarar byggan-
det av ett kraftverk av riksomfattande bety-
delse.

Även vid bestämningen av gränstariffer bör
det vara möjligt att tillämpa ömsesidighets-
tänkandet. Stamnätsbolagen på den nordiska
elmarknaden, som bildas av Finland, Sverige,
Norge och Danmark, har förbundit sig vid ett
intensivt ömsesidigt samarbete för att garan-
tera ett effektivt och driftsäkert elsystem bl.a.
vid definitionen av kapacitetsbehovet och
kontrollen över flaskhalsar. I elmarknadsla-
gen bör noggrannare än för närvarande upp-
ges att el som importeras och exporteras via
förbindelser som riktar sig utanför det nor-
diska gemensamma marknadsområdet, som
baserar sig på rättsakter om EG:s inre mark-
nad och andra rättsakter, och i framtiden i allt
högre grad utanför EG:s inre marknad, kan
påföras överföringsavgifter. Uppbörden av
överföringsavgifter bygger på att en aktör
utanför den gemensamma marknaden får till-
gång till den nordiska marknaden utan att på
annat sätt förpliktas att delta i stamnätsbola-
gens verksamhet och samarbete för att ut-
veckla elsystemet och kostnaderna för detta.
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Genom överföringsavgifter sörjer man för att
de utrikesförbindelser, stamnätsförstärkning-
ar och kostnadseffekter för underhållet i an-
slutning till dessa som import och export
utanför den gemensamma marknaden kräver
inte belastar aktörerna på den gemensamma
marknaden via punktprissättning. Överfö-
ringsavgifterna bör vara jämlika och icke-
diskriminerande för alla förbrukare av över-
föringsnätet. I analogi med den övriga pris-
sättningen på nättjänster, bör även prissätt-
ningen på överföringsavgifter vara skälig.

2.6. Energimarknadsverkets rätt att få
upplysningar

Till följd av Energimarknadsverkets och
konkurrensmyndigheternas överlappande be-
hörighet skiljer sig dessa myndigheters möj-
ligheter att få information om samma för-
bjudna förfaringssätt från varandra även om
de är förbjudna på basis av olika lagar. Både
Energimarknadsverket och konkurrensverket
kan undersöka om prissättningen på nättjäns-
ter eller en leveransskyldigs elförsäljning är
oskälig samt användningen av förbjudna
villkor som begränsar konkurrensen. Enligt
rättspraxis för ämbetsverkens behörighet
skall verksamheten i företag på elmarknaden
granskas i första hand utifrån elmarknadsla-
gen som utgör speciallagstiftning. Mot denna
bakgrund är det problematiskt om Energi-
marknadsverket som övervakar elmarknads-
lagen har betydligt sämre möjligheter att
övervaka verksamhetsidkare än konkurrens-
verket. Konkurrensverket kan vid utredning-
en av konkurrensbegränsningar som skall be-
traktas som missbruk av dominerande mark-
nadsställning och sålunda är förbjudna med
stöd av 10 och 20 § lagen om konkurrensbe-
gränsningar förrätta inspektioner i företag
som är föremål för utredningar. Genom 1994
års ändring i lagen om konkurrensbegräns-
ningar utvidgades och preciserades inspek-
tionsrättigheterna så att de tjänstemän som
utför inspektionen själva kan söka de hand-
lingar som behövs vid utredningen av kon-
kurrensbegränsningar i stället för att företa-
gen fullgör sin skyldighet att visa upp hand-
lingarna.

När Energimarknadsverket utreder förfa-
randesätt som är förbjudna enligt elmark-

nadslagen, har det enligt en snäv tolkning av
42 § elmarknadslagen tillgång endast till den
metoden att företaget på ämbetsverkets begä-
ran skriftligen lämnar vissa specificerade
uppgifter. Det är dock omöjligt för ett äm-
betsverk som utreder lagstridig verksamhet
att veta vilka handlingar av betydelse för ut-
redningen det företag som är föremål för ut-
redning har om saken. I detta avseende skulle
utredningen främjas om en tjänsteman som
ämbetsverket utser särskilt på samma sätt
som vid en inspektion kunde avlägga ett fö-
retagsbesök hos företaget och be att få före-
tagets handlingar för genomläsning och vid
behov kopiering. Materialet kan antingen
vara i skriftlig eller elektronisk form. På
grund av att övervakningsuppgifterna i an-
slutning till elnätet är av teknisk karaktär är
det motiverat att bestämmelsen dessutom
preciseras så att det klart framgår att inspek-
tionen även kan gälla företagets lokaler för
elutrustning och elanläggningar.

Energimarknadsverkets erfarenhet av över-
vakningsarbete har visat att handlingar som
undersökts i samband med företagsbesök och
den information som erhållits ur dem i vissa
fall har haft en avgörande betydelse för be-
slutet i något visst fall. Gällande 42 § el-
marknadslagen lämnar rum för tolkning och
möjliggör inte tillräckligt tydligt ett förfaran-
de av denna typ.

3. Proposit ionens mål och de vikt i-
gaste förslagen

3.1. Elanvändarens ställning i fastighets-
nätet och elmarknadslagens tillämp-
ningsområde

Målet för propositionen är att förbättra
ställningen för konsumenter som skaffar sin
el via ett fastighetsnät så att de bestämmelser
om konsumentens avtalsskydd som 1999
togs in i 6 a kap. i elmarknadslagen även till-
lämpas på minutförsäljning av el i fastighets-
nät.

De principer enligt vilka elanvändarna skall
garanteras tillträde till elnät på jämlika vill-
kor samt frihet att välja elleverantör, vilka
har varit centrala utgångspunkter för elmark-
nadslagen, utsträcks även till fastighetselnät
till de delar det är praktiskt möjligt. För fas-
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tighetsnätsinnehavare bestäms en skyldighet
att tillåta en konsument som anslutit sig till
fastighetsnätet en möjlighet att ingå ett elför-
säljnings- och elöverföringsavtal enligt vilka
distributioner sker via distributionsnätet, om
konsumenten ersätter de kostnader som fas-
tighetsinnehavaren orsakas av ändringsarbe-
ten på mätarapparaturen. Detta bidrar till att
fastighetsinnehavaren inte mitt under en hy-
resperiod eller när ett nytt hyresavtal ingås
kan ålägga en hyresgäst eller på motsvarande
sätt en boende i ett bostadsaktiebolag att
skaffa sin el från fastighetsinnehavaren eller
någon som denna anvisar. Den boende kan
även lösgöra sig från den gemensamma elan-
skaffningen till en enskild fastighet genom
att ersätta de kostnader som fastighetsinne-
havaren eventuellt åsamkas av ändringsarbe-
ten på mätarapparaturen.

Åtminstone i de grövsta elprissättningsfal-
len har en konsumentboende en möjlighet att
övergå till att köpa sin el via ett elnät. Upp-
nåendet av målen för propositionen förutsät-
ter att de elinstallationer som görs i samband
med övergången till samköp till fastighetsnät
och den mätapparatur som används i sam-
band därmed utrustas med en beredskap som
gör det möjligt att bli kund i distributionsnä-
tet så enkelt och förmånligt som möjligt. Det-
ta kan främjas genom att de mätkrav som dis-
tributionsnätsinnehavaren ställer på fastighe-
terna utvecklas.

Syftet med propositionen är däremot inte
att förhindra gemensam anskaffning av el på
frivillig basis i bostadsaktiebolag. På motsva-
rande sätt begränsas inte med beaktande av
avtalsfrihetsprincipen införandet av ett sådant
villkor i hyresavtal eller bostadsrättsavtal att
hyresgästen köper sin el från hyresvärden el-
ler från den som hyresvärden anvisar, om det
är fråga om en annan elanvändare än konsu-
menten eller om avtalet med konsumenten
uppstår på frivillig basis.

I elmarknadslagen föreslås en bestämmelse
om mätning av el som säljs via fastighetsnät.
Enligt bestämmelsen skall fastighetsinneha-
varen ordna elmätningen på behörigt sätt så
som bestäms närmare genom förordning av
statsrådet, om el säljs till elanvändarna via
det interna elnätet i en fastighet eller en mot-
svarande grupp av fastigheter. Genom kravet
på att el skall mätas per lägenhet strävar man

efter att främja uppnåendet av energispar-
och klimatmål i nybyggen samt objekt där
ändringsarbeten i mätarrangemangen görs
med anledning av en övergång till gemensam
anskaffning av el.

Bestämmelserna om tillämpningsområdet
för bestämmelserna om elnätsinnehavare och
elminutförsäljare i elmarknadslagen föreslås
bli preciserade för att det skall vara lättare för
de företag som måste tillämpa lagen och de-
ras kunder att uppfatta vilka rättigheter och
skyldigheter de har enligt elmarknadslagen.

3.2. Byte av försäljare och mätaravläs-
ning

Propositionens syfte är att förbättra kon-
kurrensen inom minutförsäljningen av el.

Separata avgifter för mätaravläsning samt
andra åtgärder i anslutning till försäljarbyte
har konstaterats inverka menligt på konkur-
rensen på minutmarknaden för el. Den praxis
som råder på basis av gällande lagstiftning,
enligt vilken nätinnehavaren inte får ta ut en
separat avgift av kunden när elförsäljaren
byts till följd av att kunden säger upp det hel-
täckande leveransavtalet och första gången
omfattas av konkurrens i stället för av leve-
ransskyldighet, gör verksamheten på minut-
marknaden för el stelare genom att kunder
som börjat omfattas av konkurrens tvingas
kvarstå som kunder hos den elförsäljare som
de i själva verket ingått sitt första konkur-
rensutsatta elförsäljningsavtal med. Detta be-
ror på att följande byten av försäljare leder
till att en separat avgift tas ut hos kunden för
den extra mätaravläsningen i samband med
försäljarbytet, om mätaravläsningen sker vid
en annan tidpunkt än normalt.

Tröskeln för hushåll och andra småförbru-
kare att byta elförsäljare bör därför sänkas.
Eftersom det dock inte är önskvärt att de
kostnader som nätinnehavaren åsamkas av ett
elförsäljarbyte och mätaravläsningen i an-
slutning därtill ökar betydligt måste även
förmånligare sätt att skaffa mätaravläsning
möjliggöras.

Elförsäljningsavtal som omfattas av kon-
kurrens ingås för närvarande i regel för ett el-
ler två år. Med beaktande av de kostnader
som nätinnehavaren åsamkas av mätaravläs-
ning och som överförs till allmänna överfö-
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ringstariffer samt den obetydliga benägenhe-
ten att byta försäljare bland kunderna är det
inte motiverat att möjliggöra ett obegränsat
antal försäljarbyten under en kort tid utan
någon separat avgift. I syfte att säkerställa en
fungerande konkurrens på marknaden för
småförbrukare av el och i syfte att stävja
kostnadsökningen för nätinnehavarna före-
slås att kunderna under ett års tid skall ha
möjlighet att göra åtminstone ett sådant för-
säljarbyte i samband med vilket ingen separat
avgift tas ut för mätaravläsningen. För att
möjliggöra en minimering av nätinnehava-
rens kostnader föreskrivs genom en norm på
lägre nivå att nätinnehavaren skall ha rätt att
även kalkylmässigt bilda mätvärdet i sam-
band med byte av försäljare.

Om endast den separata avgiften för an-
skaffning av mätaravläsning i samband med
byte av elförsäljare förbjuds genom en lag-
ändring, är risken att försök till att kringgå
lagrummet görs genom införandet av andra
separata åtgärdsavgifter i anslutning till för-
säljarbyte, vilka i fråga om verkningar leder
till en likadan situation som avgiften för mä-
taravläsningen. Därför föreslås att man ge-
nom en lagändring även förhindrar uppbör-
den av andra separata avgifter i anslutning
till försäljarbyte än sådana som baserar sig på
mätaravläsning.

Det föreslås att föråldrade delar i bestäm-
melsen om mätningen av elleveranser stryks
och att bestämmelsen överförs från kapitlet
om minutförsäljning av el till kapitlet om
nätinnehavarens allmänna skyldigheter.

3.3. Avbrott i elleveransen

Målet för förslaget är att i elmarknadslagen
ta in ett ersättningsförfarande för avbrott i el-
leveransen, på basis av vilket distributions-
nätsinnehavaren bör betala elanvändarna en
standardersättning för avsaknad av möjlighet
att använda el baserad på avbrottets längd
och den årliga nättjänstavgiftens storlek. Må-
let för propositionen är för det första att för-
bättra elanvändarnas rättsliga ställning vid
avbrott i elleveransen, eftersom det nuvaran-
de ersättningssystemet vid fel i elleveransen
inte tillräckligt väl har kunnat uppfylla för-
väntningarna på det när det gäller att gottgöra

elanvändarna för de men de orsakats av av-
brott i elleveransen. Genom propositionen
strävar man även efter att förbättra elanvän-
darnas möjligheter att få ersättning för lång-
variga avbrott i nättjänsten på grund av vä-
derleksförhållandena.

Å andra sidan är det centrala målet för pro-
positionen även att förbättra eldistributionens
driftsäkerhet. Det är inte möjligt att trygga en
helt oavbruten eldistribution, men med hjälp
av det standardersättningsförfarande som fö-
reslås strävar man efter att påverka distribu-
tionsnätsinnehavarnas verksamhet genom att
styra dem till att förhindra uppkomsten av
avbrott i elleveransen samt att vid avbrott så
snabbt som möjligt reparera de skador som
avbrottet gett upphov till. Avsikten med pro-
positionen är i synnerhet att bidra till att de
avbrott som beror på väderleksförhållandena
minskas och blir kortare.

Även om en oavbruten elleverans inte kan
förverkligas inom ramen för gällande elsy-
stem kan avbrotten vid de värsta störningarna
utsträckas till en mycket stor del av distribu-
tionsnätsinnehavarens kundkrets eller i ex-
tremfall till och med till hela nätet. I sådana
situationer kan betalningen av standarder-
sättningar bli ödesdiger för nätinnehavaren
och dess kunder. Därför har man i proposi-
tionen begränsat distributionsnätsinnehava-
rens ersättningsansvar i situationer där ett
avbrott i nättjänsten beror på hinder som nät-
innehavaren inte kan påverka. Av motsva-
rande skäl föreslås att ett maximibelopp ställs
för standardersättningar till enskilda kunder.

Det föreslås att elmarknadslagen komplet-
teras genom bestämmelser med stöd av vilka
distributionsnätsinnehavaren bör betala elan-
vändarna en standardersättning för ett minst
12 timmars avbrott i möjligheten att använda
el. Standardersättningens belopp ökar stegvis
när avbrottets längd ökar. Som bestämnings-
grund för standardersättningen används elan-
vändarens årliga nättjänstavgift. För stan-
dardersättningens belopp ställs dock ett max-
imibelopp skilt för varje elanvändare.

Avsikten är att ersättningsförfarandet skall
bli klarare och mera förutsägbart både ur el-
användarens och ur nätinnehavarens synvin-
kel. Målet är att skapa ett schematiskt ersätt-
ningssystem som garanterar elanvändaren en
ersättning för avbrottet utan att denna behö-
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ver gå domstolsvägen för att få den. Nätinne-
havarna bör skapa förutsättningar för att an-
sökningen om och betalningen av standarder-
sättningen är tillräckligt enkel. Handels- och
industriministeriet följer hur det föreslagna
standardersättningssystemet fungerar.

Distributionsnätsinnehavaren kan bli befri-
ad från ersättningsskyldigheten om han kan
visa att ett avbrott i nättjänsten har berott på
ett hinder som han inte har kunnat påverka
och som han inte rimligen kan förutsättas be-
akta i sin verksamhet och vars följder han
inte med iakttagande av all tänkbar försiktig-
het hade kunnat undvika eller övervinna.

Standardersättningen kompletterar de på-
följder som anges i 6 a kap. elmarknadslagen
och som grundar sig på ett fel i elleveransen,
prisavdrag och skadestånd. Genom bestäm-
melserna ändras inte definitionen på fel i el-
leveransen i 27 c § elmarknadslagen.

De föreslagna bestämmelserna tillämpas på
avbrott i nättjänsten i första hand i distribu-
tionsnät. Dessutom tillämpas bestämmelserna
även i ett sådant internt elnät i en fastighet el-
ler motsvarande grupp av fastigheter som an-
slutit sig till distributionsnätet, om elanvän-
darna skaffar sin el från en minutförsäljare
via ett sådant fastighetsnät (s.k. gemensam
anskaffning). Bestämmelserna tillämpas där-
emot inte i stamnät och regionnät som funge-
rar med högspänning. I regel befriar även av-
brott som beror på avbrott i stam- eller regi-
onnätet distributionsnätsinnehavaren från att
betala standardersättning till elanvändarna.

För definitionen på avbrottets längd före-
slås i fråga om standardersättningen motsva-
rande förfarande som i fråga om det fel som
definieras i 27 c §. Avbrottstiden inleds när
avbrottet har kommit eller kan anses ha
kommit till distributionsnätsinnehavarens
kännedom. Nätinnehavaren kan få informa-
tion om avbrottet antingen automatiskt ur
sina egna styrsystem eller från kunden själv.
Avbrottstidens början förutsätter sålunda inte
i alla fall felanmälan från elanvändaren. El-
användaren bör dock inom skälig tid hos nät-
innehavaren framföra ett yrkande på att stan-
dardersättning skall betalas för att säkerställa
att standardersättningen betalas. Nätinneha-
varen kan även betala ersättningen på eget
initiativ t.ex. med hjälp av sina styr- och
kunddatasystem.

3.4. Systemansvar

Enligt 16 § 1 mom. elmarknadslagen skall
den systemansvariga svara för att landets el-
system är tekniskt funktionsdugligt och
driftssäkert samt handha de uppgifter som
omfattas av det riksomfattande balansansva-
ret på ett ändamålsenligt och för parterna på
elmarknaden jämlikt och icke-diskrimine-
rande sätt. Uppgiften bildar ett lagbaserat
monopol i elsystemet. Det faktum att en nät-
innehavare påförs systemansvar betyder en-
ligt ett ställningstagande av riksdagens
grundlagsutskott att lagfästa offentliga för-
valtningsuppgifter delegeras till någon annan
än en myndighet. Enligt 124 § 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. Utvecklandet av elsystemet i
enlighet med behoven i verksamheten på el-
marknaden kan anses vara en sådan särskild
uppgift som också förutsätter att marknaden
har absolut förtroende för att den systeman-
svariga sammanslutningen idkar en jämlik
och icke-diskriminerande verksamhet. Det är
motiverat att den systemansvarigas uppgifter
samtidigt ombildas så att de även motsvarar
kraven i förslaget till ändring av Europeiska
kommissionens direktiv om en inre marknad
för el.

Innehållet i uppgifter som omfattas av sy-
stemansvar föreslås bli preciserat så att inne-
hållet i en offentlig förvaltningsuppgift i an-
slutning till systemansvaret samt det system-
ansvariga bolagets roll som neutral aktör i
sina centrala uppgifter blir definierat både i
bolagets interna verksamhetsregler och mera
exakt i lagstiftningen. Det föreslås att en sy-
stemansvarig nätinnehavares skyldigheter
preciseras så att en systemansvarig stamnäts-
innehavare skall upprätthålla och utveckla
funktioner och tjänster som omfattas av sy-
stemansvaret samt upprätthålla, driva och ut-
veckla sitt elnät och övriga anläggningar som
behövs för skötseln av systemansvaret samt
förbindelser till andra nät så att förutsättning-
arna för en effektiv elmarknad kan tryggas.

Utgångspunkten för det systemansvariga
bolags verksamhet är redan för närvarande
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att bolaget jämlikt och till ett skäligt pris er-
bjuder nättjänster till alla kunder. Bolaget
skall också driva och upprätthålla sitt nät på
ett effektivt sätt samt med beaktande av före-
tagsekonomiska principer utveckla nätet och
de tjänster som sammanhänger med det i en-
lighet med kundernas behov. Dessutom skall
bolaget genom sin verksamhet främja en
fungerande elmarknad i Finland och interna-
tionellt samt i avgöranden som gäller den
ställa elmarknadens och elsystemets helhets-
intresse på första plats. De föreslagna änd-
ringarna innehåller de principer som det sy-
stemansvariga bolaget tillägnat sig redan i sin
nuvarande verksamhet. Ändringarna påver-
kar sålunda inte relationerna mellan de del-
ägare som varit med och grundat bolaget, de-
ras rättigheter eller skyldigheter. Som mot-
vikt till specialskyldigheterna i anslutning till
systemansvaret skyddas nyttjanderätten till
den systemansvarigas tillgångar så att det fö-
retag som förordnats till uppgiften har rätt att
för denna lagbaserade monopolverksamhet få
skälig ersättning, i vilken även ingår en skä-
lig avkastning på det kapital som placerats i
verksamheten.

3.5. Elimport från tredje land

Syftet med propositionen är att vid ett
bygglovsförfarande för gränsledningar enligt
elmarknadslagen samt bestämningen av
gränstariffer beakta att det i elhandel med
tredje land råder likadana konkurrensförut-
sättningar baserade på Europeiska gemen-
skapens direktiv om en inre marknad för el
som i Finland. Likadana konkurrensförut-
sättningar kan t.ex. anses vara att även el-
marknaden i det land som exporterar el har
öppnats för konkurrens och att exportlandets
elproduktionsmetoder inte ökar hotet mot
miljön.

Förutsättningarna för byggande av gräns-
ledningar enligt elmarknadslagen preciseras
så att förutsättningen för att ett bygglov för
byggandet av en gränsöverskridande minst
110 kilovolts elledning är att det är nödvän-
digt att bygga elledningen för att elöverfö-
ringen skall tryggas och att det även annars
med tanke på utvecklingen och ömsesidighe-
ten på elmarknaden är ändamålsenligt att
bygga elledningen.

I praktiken blir inte tillämpningen av förut-
sättningen gällande ömsesidighet aktuell om
bygglov söks för byggandet av en sådan el-
ledning som ansluter Finland till en annan
medlemsstat i Europeiska unionen eller en
medlemsstat i Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet (EES). De aktuella länderna
binds av direktivet om en inre marknad för
el, utöver vilket höga miljökrav enligt ge-
menskapslagstiftningen iakttas i deras elpro-
duktion.

Även vid bestämningen av gränstariffer för
elöverföring möjliggörs beaktandet av ett
ömsesidigt öppnande av marknaderna så att
stamnätsinnehavaren med beaktande av öm-
sesidighet och de kostnadsverkningar som
stamnätsinnehavaren åsamkas tar ut överfö-
ringsavgifter för gränsöverskridande import
eller export av el, om inget annat föranleds
av internationella förpliktelser som är bin-
dande för Finland eller av ömsesidiga avtal
som stamnätsinnehavaren ingått och som ba-
serar sig på ett driftssäkert och effektivt elsy-
stem samt marknadsförutsättningar eller av
andra arrangemang. Med stöd av bestämmel-
sen kan stamnätsinnehavaren införa överfö-
ringsavgifter för el som importeras eller ex-
porteras via förbindelser som riktar sig utan-
för den nordiska gemensamma marknaden
och i framtiden EG:s gemensamma marknad.
Med internationella förpliktelser som är bin-
dande för Finland avses skyldigheter som
Finland på grund av Europeiska kommissio-
nens förslag till förordning om gränsöver-
skridande elhandel eventuellt åsamkas i an-
slutning till uppbörden av gränstariffer och
deras ersättbarhet.

3.6. Energimarknadsverkets rätt att få
upplysningar

Den skyldighet för instanser som utövar el-
affärsverksamhet att ge information, vilket
föreskrivs i 42 § elmarknadslagen föreslås bli
kompletterad med en granskningsrätt för el-
marknadsmyndigheten. För tjänstemän som
är anställda hos en elmarknadsmyndighet fö-
reslås en granskningsrätt för att övervaka att
elmarknadslagen och med stöd av den utfär-
dade bestämmelser och föreskrifter samt för-
pliktande beslut som elmarknadsmyndighe-
ten utfärdat med stöd av 39 § iakttas. En
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sammanslutning eller inrättning som bedriver
verksamhet som skall övervakas bör på begä-
ran för den tjänsteman som utför granskning-
en visa upp behövliga handlingar och data-
behandlingsdokument samt ordna tillträde till
den elutrustning och de elanordningar som
kan ha betydelse vid övervakningen av att
elmarknadslagen eller bestämmelser eller fö-
reskrifter som utfärdats med stöd av den iakt-
tas.

Det föreslagna tillägget följer bestämmel-
serna om skyldigheten att ge information i
den lag om konkurrensbegränsningar som
trädde i kraft 1988. I enlighet med den är fö-
retagen vid granskning skyldiga att visa upp
begärda handlingar, men de tjänstemän som
utsetts till granskningen har inte i dagens
läge på samma sätt som i gällande lag om
konkurrensbegränsningar dock befogenhet
att söka handlingar.

4. Proposit ionens verkningar

4.1. Elanvändarens ställning i fastighets-
nätet och elmarknadslagens tillämp-
ningsområde

Syftet med förslaget är att förbättra ställ-
ningen för de konsumenter som är delägare i
bostadsbolag samt hyresgäster i fastigheter
genom att garantera dem en möjlighet att låta
bli att ansluta sig till den gemensamma elan-
skaffningen i fastigheten samt ett avtalsskydd
av samma slag som de har som skaffar sin el
direkt via distributionsnätet. Förslaget ökar i
detta hänseende betydligt konsumentskyddet
vid elanskaffningen i fastigheterna.

I sådana fastigheter där mätningen av el-
förbrukningen har organiserats på modernt
sätt, sker den boendes övergång till att bli
kund i distributionsnätet genom att bostadens
mätningspuls dras av från de pulser som den
utrustning som mäter fastighetens totalför-
brukning har samlat in. Fastighetsinnehava-
ren tar i dylika fall ut en avgift för byte av
koppling. Utöver detta tar distributionsnäts-
innehavaren ut en ersättning för granskning-
en av kablingen. Dessa kostnader bedöms i
ett typiskt fall uppgå till storleksklassen 150-
170 euro. Större ändringar av elinstallationer
än dessa blir man tvungen att ta till i de fas-
tigheter där den interna förbrukningen i fas-

tighetsnätet inte mäts med pulsmätare. För att
en enskild bostad skall kunna lösgöras från
mätningen i fastighetsnätet genom att kopp-
lingarna ändras, förutsätts alltid att elinstalla-
tionsarbeten görs i fastighetsnätet. Hur om-
fattande dessa arbeten blir beror helt och hål-
let på hur fastighetsnätet är uppbyggt. Kost-
naderna för installeringsarbetena stiger i dy-
lika fall lätt till flera hundra euro, vilket be-
tyder att det i dessa fall blir ekonomiskt olön-
samt för den boende att övergå till att köpa el
via distributionsnätet.

När den boende övergår till att köpa sin el
via distributionsnätet skall han eller hon ha
mätutrustning som uppfyller distributionsnä-
tets tekniska krav. I de flesta fall levererar
distributionsnätsinnehavaren mätutrustning
till nya elanvändare utan separat ersättning,
men en del av distributionsnätsinnehavarna
tar ut en separat engångsersättning för den
mätare de har levererat. I ett dylikt fall kan
den boende till följd av detta bli tvungen att
betala också en separat ersättning för den
mätutrustning som distributionsnätsinnehava-
ren har levererat, ifall fastighetsnätets mätut-
rustning inte motsvarar distributionsnätsin-
nehavarens tekniska krav eller man annars
inte kan komma överens om utnyttjandet av
den. Beroende på egenskaperna hos den mät-
utrustning som behövs uppgår kostnaderna
för anskaffning av mätare till ca 150—250
euro för en enskild bostad.

Förslaget begränsar i någon mån fastig-
hetsägarnas möjligheter att agera elförsäljare
i fastighetsnätet. Denna möjlighet försvinner
dock inte, utan motsvarande bestämmelser
som för andra elförsäljare kommer att gälla
för fastighetsinnehavaren.

Förslaget förbättrar konkurrenskraften för
de elförsäljare som agerar i distributionsnätet
i förhållande till de elförsäljare som agerar i
fastighetsnäten genom att det utsträcker de
bestämmelser som gäller elavtalsvillkoren på
enahanda grunder också till elförsäljare som
är verksamma i fastighetsnäten samt genom
att det förhindrar att fastighetsinnehavarna
ålägger hyresgästerna att köpa sin el av fas-
tighetsinnehavaren.

Genom att krav ställs på elmätning per lä-
genhet eftersträvas att genomförandet av
möjligheterna att konkurrensutsätta elan-
skaffningen samt energibesparings- och kli-
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matmålen skall främjas i nybyggnadsobjekt
samt i objekt där ändringsarbeten i mätnings-
arrangemangen görs till följd av att kunderna
övergår till gemensam anskaffning av el. El-
mätning per lägenhet är redan nu huvudregel
i fastigheter som övergår till gemensam elan-
skaffning. Denna skyldighet skall däremot
inte utsträckas till sådana fastigheter där se-
parat mätning och fakturering av elförbruk-
ningen skulle bli ogrundat dyr per lägenhet
till följd av att elförbrukningen är så liten.
Vidare kan det bedömas att installeringen av
mätare som klarar av pulsmätning i objekt
som övergår till gemensam elanskaffning
inte förorsakar betydligt högre installations-
och investeringskostnader jämfört med övrig
mätutrustning.

Utgående från vad som konstateras ovan
bedöms propositionen inte ha några betydan-
de direkta ekonomiska verkningar.

4.2. Byte av försäljare och mätaravläs-
ning

4.2.1. Verkningarna på elnätsinnehavar-
na

Det bedöms att reformen inte kommer att
medföra några betydande tilläggskostnader
för innehavarna av eldistributionsnät. De in-
vesteringar som möjligheten att byta elförsäl-
jare förutsätter i distributionsnätsinnehavar-
nas datasystem har i regel tillgodosetts under
de senaste åren. Det kan uppskattas att ök-
ningen i antalet byten av elförsäljare i någon
mån kommer att öka distributionsnätsinneha-
varnas kostnader. En del av bolagen får små
kostnader också av ändringar i tariffupp-
byggnaden och av att kunderna meddelas om
detta.

Enligt de bestämmelser i elmarknadslagen
som gäller prissättning har nätinnehavarna
rätt att i priserna på sina tjänster inbegripa de
kostnader som producerandet av dessa tjäns-
ter har medfört. Nätinnehavarna kan i sina ta-
riffer inkludera de eventuella tilläggskostna-
der som reformen medför. En del av nätinne-
havarna blir dessutom tvungna att ändra upp-
byggnaden av sina tariffer, varvid prisförhål-
landena mellan kundgrupperna kan ändras i
någon mån.

Det är inte möjligt att presentera några
ekonomiska kalkyler över kostnaderna.

4.2.2. Verkningarna på elförsäljarna

Förslaget förbättrar elminutmarknadens
funktion genom att det ökar konkurrensen i
synnerhet för hushållen och andra små elan-
vändare. Förslaget främjar också elminutför-
säljarnas möjligheter att vara verksamma på
marknaden.

Förslaget bedöms inverka sänkande på
minutförsäljningspriserna på elenergi eller —
ifall marknadspriserna stiger — så att det
stävjar trycket att höja elpriset. Det bedöms
att propositionen minskar skillnaderna mel-
lan anbudspriserna och de offentliga tariffer-
na. Denna verkan blir större ju större skillna-
den är mellan företagets offentliga tariffer
och marknadspriserna. De riksomfattande
skillnader som förekommer i priset på el-
energi bedöms minska. Den positiva effekt
som förslaget har på priset på elenergi be-
döms kompensera de eventuella negativa
verkningarna på överföringspriset på el. För-
slaget ökar elförsäljarnas rörelserisk från nu-
varande, när deras kunders faktiska möjlighe-
ter att utnyttja konkurrensen på elmarknaden
blir bättre.

Det är inte möjligt att presentera några
ekonomiska kalkyler över verkningarna.

4.2.3. Verkningarna på elanvändarna

Förslaget inverkar på elanvändarnas över-
föringspriser genom att det i någon mån änd-
rar tyngdpunkten i prissättningen mellan oli-
ka kundgrupper, eftersom de företag som har
tagit ut en separat avgift för byte av försäljare
överför de kostnader som sammanhänger
med detta till sina allmänna överföringstarif-
fer. De elanvändare som aktivt utnyttjar möj-
ligheterna på elmarknaden drar nytta av änd-
ringen. Det bedöms att elanvändarnas ökande
aktivitet på elmarknaden i någon mån kom-
mer att öka kostnadstrycken för distribu-
tionsnätsinnehavarna.

Förslaget bedöms inverka i sänkande grad
på minutförsäljningspriserna på elenergi eller
— ifall marknadspriserna stiger — så att det
stävjar trycket att höja priset. Propositionen
bedöms minska skillnaderna mellan anbuds-
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priserna och de offentliga tarifferna. Denna
inverkan blir större, ju mera betydande skill-
naden mellan företagets offentliga tariffer
och marknadspriserna är. De riksomfattande
skillnaderna i priset på elenergi bedöms
minska. Det bedöms att den positiva verkan
av förslaget på elenergipriset kommer att
kompensera de eventuella negativa verkning-
arna på överföringspriset på el.

Det är inte möjligt att presentera några
ekonomiska kalkyler över verkningarna.

4.3. Avbrott i elleveransen

4.3.1. Ekonomiska verkningar

Verkningarna på hushållen

Förslaget bedöms leda till säkrare elleve-
ranser än i dagens läge i distributionsnäten,
eftersom avbrotten i nättjänsten bedöms
minska till antal och tid. Genom detta be-
döms förslaget minska antalet skador som el-
användarna förorsakas av avbrott i nättjäns-
ten och kostnaderna för dem.

De hushåll som blir lidande av långvariga
avbrott i nättjänsten skall som en följd av
förslaget få en betydligt större gottgörelse än
det prisavdrag som fastställs enligt gällande
lag. Det föreslås att de hushåll som blir li-
dande av de avbrott som räcker allra längst
skall få en standardersättning till följd av ett
avbrott i nättjänsten, vilken skall motsvara
beloppet av den årliga nättjänsteavgiften för
hushåll. Förslaget kan befrämja möjligheten
att få ersättning på grund av ett fel också vid
kortare avbrott i nättjänsten när ersättnings-
praxis utvecklar sig mot en positivare inställ-
ning till ersättning än dagens praxis.

Men förslaget bedöms också leda till inve-
steringar i distributionsnätsinnehavarnas
verksamhet och till ändringar i verksamhets-
sätten, genom vilka nätinnehavarna försöker
minska antalet avbrott i nättjänsten samt för-
korta avbrottstiderna. Vidare bedöms distri-
butionsnätsinnehavarna till följd av proposi-
tionen försöka minska den nya ersättnings-
risk som sammanhänger med deras verksam-
het antingen genom att försäkra sig eller med
hjälp av en ömsesidig ersättningsfond. Kost-
naderna för dessa åtgärder bedöms påverka
de nättjänsteavgifter som hushållen betalar så

att dessa stiger. Motsvarande effekt bedöms
också de standardersättningar ha som distri-
butionsnätsinnehavarna skall betala. Änd-
ringarna i nätinnehavarnas verksamhetssätt
och det att deras verksamhet blir effektivare i
avbrottssituationer bedöms dock medverka
till att ökningen i kostnaderna inte i sin hel-
het överförs på nättjänsteavgifterna. Energi-
marknadsverket övervakar de ändringar som
bestämmelserna medför för nättjänsteavgif-
terna.

Det är inte möjligt att exakt uppskatta för-
slagets inverkan på nättjänsteavgifternas be-
lopp. Som en bedömningsgrund kan dock tas
den uppskattning som framfördes från för-
säkringsbolagens håll i det skede då proposi-
tionen bereddes, dvs. att den årliga försäk-
ringsavgiften som mest kan stiga till 25 euro
per kund hos distributionsnätsinnehavaren.
De som får den föreslagna standardersätt-
ningen är i ett typiskt fall småhus och gårds-
bruksenheter i glesbygden. När det uppskat-
tade maximibeloppet av försäkringsavgiften
relateras till de genomsnittliga nättjänsteav-
gifter som dessa användare betalar, kan den
eventuella kostnadsverkan av förslaget på
nättjänsteavgifterna uppskattas grovt. Den
genomsnittliga årliga nättjänsteavgiften in-
klusive skatter för ett småhus, som förbrukar
5 000 kilowattimmar el per år, är 245 euro,
på vilken försäkringsavgiften på 25 euro in-
nebär en årlig höjning på ca tio procent. Den
årliga nättjänsteavgiften för ett småhus, som
uppvärms med el och har en årlig elförbruk-
ning på 18 000—20 000 kilowattimmar, är i
genomsnitt 637 euro, på vilken försäkrings-
avgiften som mest kan innebära en årlig för-
höjning på ca fyra procent. För en gårds-
bruksenhet som idkar åkerbruk och använder
10 000 kilowattimmar el per år är kostnads-
effekten på motsvarande sätt uppskattad ca
fem procent och för en gårdsbruksenhet som
idkar boskapsskötsel och har en årlig elför-
brukning på 35 000 kilowattimmar ca två
procent. Nättjänsteavgifternas andel av det
totala elpriset i de ovan nämnda kundgrup-
perna är ca 50 procent. Härvid är verkan av
förslaget på totalpriset på el ca hälften av de
ovan anförda procentbeloppen i varje kund-
grupp.

Det bedöms emellertid att de behov att höja
nättjänsteavgifterna som förslaget medför va-
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rierar betydligt mellan olika distributions-
nätsinnehavare, eftersom höjningsbehovet
påverkas t.ex. av hur distributionsnätsinne-
havarens nät är uppbyggt, i vilket skick nätet
är i dagens läge och i vilken grad näthanter-
ingen är automatiserad samt av distributions-
förhållandena på nätinnehavarens verksam-
hetsområde. Förslagets förhöjande inverkan
på nättjänsteavgifterna bedöms bli störst för
de kunder som befinner sig i områden med
trädbestånd i södra, mellersta och östra Fin-
land, utanför tätorterna och längs distribu-
tionsnät som grundar sig på luftledningstek-
nik. I dessa nät är risken för skador och av-
brott till följd av stormar störst. Risken för
skador och trycken på att höja nätavgifterna
är däremot flera klasser lägre i tätortsbola-
gens distributionsnät som består av underjor-
diska kablar samt i de distributionsnät som är
belägna i områden med små trädbestånd i
norra Finland. Men det är dock kunderna hos
distributionsnät utanför tätorter samt kunder-
na hos distributionsnät som i dagens läge är i
sämre skick än genomsnittet eller har brist-
fällig beredskap att reparera fel som bedöms
dra den största nyttan av det främsta målet
med propositionen, dvs. att leverans-
säkerheten skall bli bättre samt att standard-
ersättningar betalas ut.

Verkningarna på företagen som elanvändare

För de företag som är elanvändare är verk-
ningarna av samma slag som för hushållen.
Den övre gräns per elanvändare som har fö-
reslagits för standardersättningen innebär
dock att de ersättningsbelopp som företagen
får är mindre i relation till deras elförbruk-
ning än de ersättningsbelopp som hushållen
får.

4.3.2. Verkningarna på företagen

Ekonomiska verkningar på distributionsnäts-
innehavarna

Det bedöms att förslaget kommer att leda
till att distributionsnätsinnehavarna gör inve-
steringar i sin verksamhet och ändringar i
sina verksamhetssätt, genom vilka de försö-
ker minska antalet avbrott i nättjänsten samt
förkorta avbrottstiderna. Det är inte möjligt

att exakt uppskatta kostnaderna för dessa åt-
gärder. Men de investeringar som siktar till
bättre leveranssäkerhet samt ibruktagande av
förfaringssätt som siktar till att förkorta av-
brotten i leveranserna förebygger och mins-
kar beloppen av de standardersättningar som
skall betalas ut samt av eventuella försäk-
ringsutgifter.

Det uppskattas att de investeringar och
andra beredskapsåtgärder som förslaget med-
för varierar betydligt mellan olika distribu-
tionsnätsinnehavare, eftersom ett eventuellt
investeringsbehov påverkas t.ex. av hur dis-
tributionsnätsinnehavarens nät är uppbyggt, i
vilket skick det är och vilken automatise-
ringsgrad näthanteringen har samt av distri-
butionsförhållandena på nätinnehavarens
verksamhetsområde. Förslagets investerings-
ökande effekt bedöms mest påverka distribu-
tionsnät som grundar sig på luftledningstek-
nik, är belägna utanför tätorter i områden
med trädbestånd i södra, mellersta och östra
Finland. I dessa nät är risken för skador och
avbrott som förorsakas av stormar störst.
Däremot är investerings- och beredskapsbe-
hovet betydligt lägre än på andra områden i
tätortsbolagens distributionsnät som består av
underjordiska kablar samt i distributionsnät
som är belägna i områden med små trädbe-
stånd i norra Finland.

Propositionen kommer att öka de ersätt-
ningar som distributionsnätsinnehavarna er-
lägger till sina kunder till följd av ett avbrott
i nättjänsten jämfört med nuläget. Beloppet
av de standardersättningar som skall betalas
och verkan av dem på distributionsnätsinne-
havarens ekonomiska ställning beror i hög
grad på innehållet i det ersättningssystem
som skall föreskrivas. I det föreslagna ersätt-
ningssystemet försöker man begränsa effek-
terna och riskerna av standardersättningssy-
stemet på distributionsnätsinnehavarnas
verksamhet till en sådan nivå som företagen
kan bereda sig på och vilkas följder de kan
bära.

Det är inte möjligt att exakt uppskatta be-
loppet av de standardersättningar som distri-
butionsnätsinnehavarna måste betala ut. Det
bedöms också att beloppet av de ersättningar
som skall betalas varierar betydligt mellan
olika distributionsnätsinnehavare, eftersom
t.ex. hur distributionsnätsinnehavarens nät är
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uppbyggt och dess skick samt distributions-
förhållandena på nätinnehavarens verksam-
hetsområde påverkar antalet avbrott. Belop-
pet av de standardersättningar som skall beta-
las bedöms bli större i landsbygdsnäten i söd-
ra, mellersta och östra Finland, där nätet hu-
vudsakligen har byggts utgående från luft-
ledningstekniken, än i tätortsbolagens distri-
butionsnät, som består av underjordiska kab-
lar, och distributionsnät i områden med små
trädbestånd i norra Finland. Men enskilda
fall också i kabelnät kan leda till att ett stort
ersättningsbelopp måste betalas ut på en
gång.

Beloppet av de standardersättningar som
skall betalas ut på basis av det föreslagna er-
sättningssystemet kan som exempel bedömas
utgående från de leveransstopp som stormar-
na Pyry och Janika förorsakade hösten 2001
och som var klart mera omfattande än nor-
malt. Utgående från de uppgifter om avbrot-
ten som branschorganisationerna samlade in
kan det bedömas att medan det föreslagna
systemet är i bruk kommer det sammanlagda
beloppet av de standardersättningar som dis-
tributionsnätsinnehavarna skall betala att
uppgå till ca nio miljoner euro, om det antas
att hälften av de eldriftsställen som råkar ut
för avbrott är småhus med eluppvärmning
och hälften småhus med ett annat uppvärm-
ningssystem. Storleken på ersättningsbelop-
pen blir för sin del ca 14 miljoner euro, om
det antas att 30 procent av de eldriftsställen
som blir lidande av avbrottet är lägenheter i
våningshus, 20 procent småhus med elupp-
värmning och 50 procent småhus med ett an-
nat uppvärmningssystem. Ersättningsmäng-
derna fördelades enligt avbrottens längd en-
ligt följande: 12—24 timmar 45 %, 24—72
timmar 37 %, 72—120 timmar 13 % och
över 120 timmar 5 %.

De ersättningar som det företag som har
råkat ut för de relativt sett mest omfattande
avbrotten skall betala ut utgör ca 12 % av
omsättningen i företagets nätaffärsverksam-
het år 2001 och om man räknar med repara-
tionskostnaderna skulle de stormar som
nämndes som exempel ha inneburit tilläggs-
kostnader på nästan 22 % av omsättningen i
företagets nätaffärsverksamhet under gransk-
ningsåret.

Distributionsnätsinnehavarna åsamkas ock-

så administrativt arbete av utbetalningen av
standardersättningar och de utredningar som
sammanhänger med dessa. Kostnaderna för
detta arbete är det dock inte möjligt att be-
döma exakt.

Det bedöms att distributionsnätsinnehavar-
na till följd av propositionen strävar efter att
minska den nya ersättningsrisk som anknyter
till deras verksamhet genom att försäkra sig.
Från försäkringsbolagens håll har det i pro-
positionens beredningsskede uppskattats att
den årliga försäkringsavgiften som mest kan
stiga till 25 euro per kund hos distributions-
nätsinnehavaren. De bolagsvisa skillnaderna
i beloppet av försäkringsavgiften är dock sto-
ra, eftersom den risk som gäller de händelser
för vilka ersättning skall betalas varierar be-
tydligt mellan olika bolag beroende på distri-
butionsförhållandena samt nätets uppbygg-
nad och skick. På försäkringsavgiftens be-
lopp inverkar också storleken på företagets
självrisk. Enligt de förhandsuppgifter som
försäkringsbolagen har gett kommer åtmin-
stone de tidsmässigt kortaste leveransstop-
pen, som utgör ersättningsbasen, att omfattas
av självrisken. Största delen av de ersättning-
ar som skall betalas ut kommer att höra till
dessa. Distributionsnätsinnehavarna skall
också ha en möjlighet att minska den ersätt-
ningsrisk som sammanhänger med deras
verksamhet med hjälp av en ömsesidig er-
sättningsfond. Stora skillnader i de företags-
visa riskerna kan emellertid utgöra ett hinder
för grundandet av en omfattande ömsesidig
ersättningsfond.

Distributionsnätsinnehavarna bedöms åt-
minstone delvis föra över de kostnader som
förorsakas av förslaget på de nättjänsteavgif-
ter som de tar ut av sina kunder. Dessa avgif-
ters skälighet övervakas av Energimarknads-
verket. Förslaget har ingen inverkan på dis-
tributionsnätsinnehavarnas inbördes konkur-
rensställning, eftersom företagen har mono-
pol på att utöva distributionsnätsverksamhet,
vilket grundar sig på koncession, på det geo-
grafiska ansvarsområde som fastställs i till-
ståndet.

Verkningarna på distributionsnätsinnehavar-
nas datasystem

Distributionsnätsinnehavarnas driftsöver-
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vakningssystem för medelspänningsnätet re-
gistrerar de tidpunkter då elavbrott börjar och
upphör, vilket gör att i fråga om medelspän-
ningsnätet kan elavbrottens längd fastställas
entydigt. Dylika driftsövervakningssystem är
i bruk i så gott som alla bolag utom de mins-
ta. Fel i lågspänningsdistributionsnätet kan
inte ännu idag upptäckas automatiskt, utan
uppgifterna måste registreras manuellt utgå-
ende från anmälningar. Nya mätare, som kan
avläsa mätdata med tätare intervaller, lämpar
sig också för att upptäcka avbrott, men dylik
teknik är ännu inte i bruk hos små elanvända-
re.

Ibruktagandet av systemet med standarder-
sättning för avbrott i nättjänsten förutsätter
ändringar i mät- och kunddatasystemen. Ef-
tersom de långa avbrott som ger rätt till stan-
dardersättningar är jämförelsevis sällsynta
och standardersättningen till en början skall
betalas på ansökan av kunden, är det inte
nödvändigt att göra datasystemen fullständigt
automatiserade så att driftsövervakningssy-
stemets uppgift om ett avbrott skulle förmed-
las direkt i den gottgörelsefaktura som kund-
datasystemet producerar. Detta hindrar dock
inte att datasystemen kan utvecklas längre,
ifall bolagen anser att automatiseringen för-
bättrar effektiviteten t.ex. genom att väsent-
ligt minska den tid som åtgår till att personli-
gen kommunicera med kunden och därmed
bolagets kostnader. Det är inte heller nöd-
vändigt att beakta avbrotten i nättjänsten i det
förfarande med typbelastningskurva för små-
kunder som sammanhänger med elförsäljar-
nas balansavräkning. Den utjämningsfakture-
ring av de årliga energimängderna mellan
försäljarna som nätinnehavaren gör korrige-
rar energifelen.

4.4. Systemansvar

Det bedöms att förslaget inte har några di-
rekta ekonomiska verkningar. Förslaget ökar
elmarknadsparternas förtroende för det sy-
stemansvariga bolagets verksamhet. Försla-
get förbättrar också på lång sikt elmarkna-
dens funktion. Detta förbättrar samhällseko-
nomins effektivitet och åstadkommer för sin
del kostnadsinbesparingar i samhällsekono-
min.

Principen för det systemansvariga bolagets

verksamhet är redan nu att bolaget bjuder ut
nättjänster till alla kunder jämlikt och till ett
skäligt pris. Bolaget bör också driva och upp-
rätthålla sitt nät effektivt samt utveckla nätet
och de tjänster som sammanhänger med det i
enlighet med kundernas behov med beaktan-
de av företagsekonomiska principer. Dessut-
om bör bolaget genom sin verksamhet främja
elmarknadens funktion i Finland och interna-
tionellt och i sina avgöranden som gäller det-
ta ställa elmarknadens och elsystemets hel-
hetsintresse i första rummet. De ändringar av
författningarna som föreslås innehåller verk-
samhetsprinciper som det systemansvariga
bolaget redan har omfattat, vilket gör att änd-
ringarna inte inverkar på förhållandena, rät-
tigheterna eller skyldigheterna mellan de stif-
tande delägarna i bolaget. Som motvikt till de
speciella skyldigheter som sammanhänger
med systemansvaret skyddas nyttjanderätten
till den systemansvarigas egendom så att det
företag som har förordnats till denna uppgift
har rätt att få en skälig ersättning för denna
monopolverksamhet som grundar sig på lag.
I denna ersättning ingår också en skälig av-
kastning på det kapital som har placerats i
verksamheten. Förslaget innehåller inga änd-
ringar i denna princip.

4.5. Elimport från tredje land

Förfarandet med byggnadstillstånd för
gränsledningar för elöverföring skall fortsätt-
ningsvis vara beroende av en ändamålsenlig-
hetsprövning. Det i förslaget avsedda ömse-
sidighetskriteriet lämpar sig för stora gräns-
ledningsprojekt, med vilka syftet är att till
elmarknaden i Finland och därmed till el-
marknaden i Norden och vidare till Europe-
iska gemenskapernas inre marknad för el im-
portera stora mängder el, vars konkurrens-
fördel jämfört med den el som producerats på
ifrågavarande elmarknad bygger på avsaknad
av konkurrens på det exporterande landets
elmarknad samt på ett produktionssätt som
stöder sig på lägre miljö- och säkerhetskrite-
rier. Det antas att ansökningar om tillstånd
för gränsledningar för så stora projekt som
här avses inte kommer att göras ofta. Under
den tid elmarknadslagen har varit i kraft har
endast två ansökningar om byggnadstillstånd
gällande gränsledningsprojekt gjorts.
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En precisering av tillståndsförutsättningar-
na för gränsledningar vad gäller ömsesidig-
heten ökar vidare möjligheterna att verkställa
elmarknadslagens ursprungliga mål, dvs. att
förbättra sammanjämkningen av elförsörj-
ningens behov och miljöaspekter. Proposi-
tionen bedöms dock inte ha några betydande
verkningar på verksamheten på energimark-
naden.

Redan i dagens läge tas en stamnätsavgift
under benämningen marknadsgränsavgift,
vilken ersätter marknadsplatsavgiften, ut för
den el som importeras och exporteras via
förbindelser ut från det gemensamma nordis-
ka marknadsområdet, och avsikten är inte att
genom ändringen av lagen inverka på detta.

4.6. Propositionens verkningar på den of-
fentliga ekonomin

Propositionen har inga direkta verkningar
på den offentliga ekonomin. Förslagets verk-
ningar som gäller distributionsnätsinneha-
varna samt minutförsäljarna av el sträcker sig
dock till de kommuner som utövar sådana
verksamheter. På motsvarande sätt är verk-
ningarna av propositionen på offentliga
sammanslutningar som elanvändare av sam-
ma slag som på de företag som är elanvända-
re.

4.7. Propositionens verkningar på organi-
sation och personal

Propositionen har inga verkningar på orga-
nisation och personal.

4.8. Propositionens miljökonsekvenser

De förslag som gäller elanvändarens ställ-
ning i fastighetsnäten främjar energisparande
och möjligheterna att kommersiellt utnyttja
el som har producerats med förnybara ener-
gikällor. Propositionen främjar genom detta
också realiserandet av de klimatåtaganden
som binder Finland.

Syftet med det förslag som gäller elimport
från tredje land är att göra det möjligt att
bättre beakta lika konkurrensförutsättningar

på elmarknaden samt att underlätta samman-
jämkningen av elförsörjningens behov och
miljöaspekterna. Ändringen främjar till den-
na del indirekt tillträde till marknaden för el
som har producerats miljövänligt.

5. Beredningen av proposit ionen

5.1. Beredningsskeden och material

Handels- och industriministeriet tillsatte
den 3 november 2000 en arbetsgrupp, som
tog sig namnet arbetsgruppen för 5-årsöver-
syn av elmarknadslagen. Arbetsgruppen fick
till uppgift att granska bestämmelserna i el-
marknadslagen och bereda förslag till lagtek-
niska och andra nödvändiga innehållsmässiga
ändringar i lagen och de författningar som
givits med stöd av den. Arbetsgruppen avlät
sin slutrapport den 26 oktober 2001.

Stormarna Pyry och Janika, som prövade
Finland hösten 2001, förorsakade betydande
skador på elsystemets funktion och ledde till
långvariga och omfattande avbrott i eltillför-
seln. Handels- och industriministeriet kallade
den 21 november 2001 överdirektör Jarl
Forstén till utredningsman. Han fick till upp-
drag att bl.a. granska hur väl eldistributionen
fungerar i exceptionella naturförhållanden.
Utredningsman Forstén överlät sin slutrap-
port till handels- och industriministeriet den
30 april 2002.

Handels- och industriministeriet tillsatte
den 23 maj 2002 en arbetsgrupp som fick till
uppgift att bereda en bestämmelse om den
standardersättning som skall betalas för elav-
brott och som skall ingå i elmarknadslagen.
Arbetsgruppen tog sig namnet arbetsgruppen
för standardersättning vid elavbrott. Arbets-
gruppen överlät sitt förslag den 28 juni 2002.

5.2. Remissutlåtanden

Utlåtanden över slutrapporten från arbets-
gruppen för 5-årsöversyn av elmarknadsla-
gen gav utrikesministeriet, justitieministeriet,
finansministeriet, handels- och industrimini-
steriets marknadsavdelning, miljöministeriet,
konkurrensverket, Energimarknadsverket,
Konsumentverket, Försörjningsberedskaps-
centralen, systemansvariga Fingrid Abp,
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Energibranschens Centralförbund rf, Finska
Elenergiförbundet rf, Finska Fjärrvärmeföre-
ningen rf, Finlands Kommunförbund rf, Fin-
lands Fastighetsförbund rf, Industrins och
Arbetsgivarnas Centralförbund rf, Skogsin-
dustrin rf, Kauppapuutarhaliitto - Handels-
trädgårdsförbundet ry, Finlands Fackför-
bunds Centralorganisation FFC rf, Sydöster-
bottens Regionnät Ab, Kouvolan Seudun
Sähkö Oy, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy samt
Nordkraft Ab. Utsträckandet av den reglering
som gäller minutförsäljare av el till att gälla
också minutförsäljare som är verksamma i
fastighetsnät samt möjligheten att låta kon-
sumenten köpa sin el via ett distributionsnät
understöddes av Energimarknadsverket,
Konsumentverket och Energibranschens
Centralförbund bland remissgivarna. Justi-
tieministeriet föreslog att ett bostadsaktiebo-
lag vid tillämpningen av elmarknadslagen i
princip skall jämställas med konsumenterna
och att den reglering som gäller minutförsäl-
jare av el inte skall utsträckas till att omfatta
bostadsaktiebolag. Finlands Fastighetsför-
bund krävde att ett bostadsaktiebolag eller ett
fastighetsaktiebolag inte skall omfattas av
den reglering i elmarknadslagen som gäller
minutförsäljare när de skaffar el för dem som
bor i fastigheten. Möjligheten för småförbru-
kare av el att minst en gång per år byta för-
säljare utan särskild avgift för denna tjänst
fick ett brett understöd bland remissgivarna.
Förslaget understöddes bl.a. av Energimark-
nadsverket, konkurrensverket, Konsument-
verket, Finlands Kommunförbund, Energi-
branschens Centralförbund, Finlands Fack-
förbunds Centralorganisation samt till sina
allmänna drag av Elenergiförbundet. Det för-
slag som gäller precisering av systemansva-
ret understöddes av handels- och industrimi-
nisteriets marknadsavdelning, Energimark-
nadsverket, Elenergiförbundet samt Pohjois-
Karjalan Sähkö Oy. Elenergiförbundet ansåg
att förslaget var allmänt hållet, men att det
med beaktande av systemansvarets centrala
ställning är motiverat. Energibranschens
Centralförbund, Skogsindustrin rf, systeman-
svariga Fingrid Abp samt Nordkraft Ab mot-
satte sig förslaget. I deras utlåtanden ansågs
förslaget att elmarknadens och elsystemets
helhetsintresse skall ställas i första rummet
vid den systemansvariges beslutsfattande

vara diffust. Fingrid Abp konstaterade att vid
övervakningen av de beslut som baserar sig
på helhetsintresset beviljas myndigheten
synnerligen stor prövningsrätt. De förslag
som anknyter till ömsesidighet på elmarkna-
den och som gäller elimport fick ett brett un-
derstöd i utlåtandena. Energibranschens Cen-
tralförbund konstaterade att det i förslaget på
adekvat sätt har fästs uppmärksamhet vid
ömsesidigheten, som bör förstås i vid bemär-
kelse med början i enhetliga konkurrens- och
bestämmelseförhållanden. Skogsindustrin rf
ansåg att förslaget kan försvåra byggandet av
privata gränsledningar. Justitieministeriet,
handels- och industriministeriets marknads-
avdelning samt Energimarknadsverket föror-
dade att bestämmelser om Energimarknads-
verkets granskningsrätt skall tas in i lagen.
Justitieministeriet konstaterade att det kan
anses som en tillsynsmyndighets normala
verksamhetssätt att göra granskningar, och
om detta bör föreskrivas i lag med stöd av
grundlagen. Till denna del motsatte sig Ener-
gibranschens Centralförbund, Elenergiför-
bundet samt Nordkraft Ab förslaget. Elener-
giförbundet anförde att fullmakterna borde
begränsas till nätverksamheten.

Över utredningsman Forsténs slutrapport
gavs utlåtanden av inrikesministeriet, jord-
och skogsbruksministeriet, miljöministeriet,
Energimarknadsverket, Försörjningsbered-
skapscentralen, Konsumentverket, Säkerhets-
teknikcentralen, Energibranschens Central-
förbund rf, systemansvariga Fingrid Abp,
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK ry, Finlands Fastighetsförbund rf, Fin-
lands Kommunförbund rf, Suomen Vakuutu-
syhtiöiden Keskusliitto — Finska Försäk-
ringsbolagens Centralförbund ry, Elenergi-
förbundet rf samt Industrins och Arbetsgi-
varnas Centralförbund rf.

Över betänkandet från arbetsgruppen för
standardersättning vid elavbrott gavs utlåtan-
den av justitieministeriet, inrikesministeriet,
jord- och skogsbruksministeriet, miljömini-
steriet, Energimarknadsverket, Försörjnings-
beredskapscentralen, Konsumentverket, Sä-
kerhetsteknikcentralen, Energibranschens
Centralförbund rf, systemansvariga Fingrid
Abp, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusli-
itto MTK ry, Finlands Fastighetsförbund rf,
Finlands Kommunförbund rf, Suomen Va-
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kuutusyhtiöiden Keskusliitto — Finska För-
säkringsbolagens Centralförbund ry, Företa-
garna i Finland rf, Elenergiförbundet rf samt
Industrins och Arbetsgivarnas Centralför-
bund rf. Av remissinstanserna understödde
alla myndigheter samt de parter som repre-
senterar elanvändarna att ett sådant system
med standardersättning som arbetsgruppen
föreslår stiftas. Systemansvariga Fingrid
samt de organisationer som representerar el-
branschen motsatte sig det föreslagna syste-
met till dess grunder. Jord- och skogsbruks-
ministeriet, Konsumentverket samt vissa or-
ganisationer som representerar elanvändarna
föreslog att den avbrottstid som berättigar till
standardersättning förkortas till tio timmar.
Energimarknadsverket samt de organisatio-
ner som representerar elbranschen anförde att
den nedre gränsen för den avbrottstid som
berättigar till standardersättning bör höjas till
18-24 timmar. En del av de organisationer
som representerar elanvändarna ansåg att de
föreslagna ersättningsbeloppen är under-
dimensionerade, medan de organisationer
som representerar el- och försäkringsbran-
scherna igen ansåg att de föreslagna ersätt-
ningsbeloppen är överdimensionerade.

Över utlåtandena vid varje remissomgång
har ett sammandrag gjorts vid handels- och
industriministeriet.

6. Samband med andra proposit io-
ner

Republikens president gav den 13 septem-
ber 2002 riksdagen en regeringsproposition
med förslag till ändring av elmarknadslagen
(RP 114/2002 rd).

Den regeringsproposition som gavs i sep-
tember innehåller ett förslag till ändring av
16 c § elmarknadslagen, enligt vilket närma-
re bestämmelser om utredning av elbalanser-
na skall ges genom förordning av statsrådet
samt närmare bestämmelser om typbelast-
ningskurvor, tillämpning av dessa samt nöd-
vändiga mätningar genom förordning av
handels- och industriministeriet. Nämnda re-
geringsproposition anknyter till denna del till
det förslag i denna proposition om ett nytt 2
mom. som skall inbegripas i 10 § elmark-
nadslagen. Enligt detta moment skall om
mätning av elleveranser föreskrivas genom
förordning av statsrådet.

Det föreslås i denna proposition att till 42 §
elmarknadslagen skall fogas ett nytt 2 mom.
Också i den nämnda proposition som gavs i
september föreslås det att till 42 § skall fogas
ett nytt 2 mom. Om den ändringen godkänns
före den nu föreslagna, måste det nu före-
slagna 2 mom. ändras till 3 mom. och ingres-
sen justeras.
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DETALJMOTIVERING

1. Motiveringar ti l l lagförslagen

1.1. Elmarknadslagen

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 §. Det föreslås att till paragrafen skall fo-
gas preciseringar som gäller elmarknadsla-
gens tillämpningsområde.

I 3 mom. skall det föreskrivas att de be-
stämmelser i lagen som gäller nätinnehava-
ren tillämpas på en sammanslutning eller in-
rättning som idkar sådan elnätsverksamhet
för vilken tillstånd behövs och som i sin be-
sittning har ett elnät, om inte elmarknads-
myndigheten har fattat ett beslut att befria
nätinnehavaren från tillståndsplikten. Be-
stämmelsen motsvarar till sin huvudprincip
nuvarande tolkningspraxis i fråga om lagen.
Tillämpningsområdet skall preciseras på så
sätt att de bestämmelser som gäller nätinne-
havaren också entydigt skall omfatta sådana
utövare av tillståndspliktig nätverksamhet
som inte har skaffat sig sådant tillstånd eller
befrielse från tillståndsplikten för sin verk-
samhet, vilka avses i 4 §. Detta förbättrar
ställningen för sådana elanvändare som har
anslutit sig till elnät, vilkas innehavare inte
för sin verksamhet har skaffat det tillstånd
som lagen förutsätter, eftersom abonnenterna
får sig till godo den reglering i elmarknads-
lagen som skyddar kunderna. På motsvaran-
de sätt blir dylika nätinnehavare inte befriade
från lagstiftningens skyldigheter på basis av
sin passivitet. En precisering av tillämp-
ningsområdet kan eventuellt bli tillämplig i
något enskilt fall.

I 4 mom. skall det föreskrivas om huvud-
principen för tillämpningsområdet för de be-
stämmelser i elmarknadslagen som gäller
minutförsäljaren av el. Enligt detta tillämpas
de bestämmelser som gäller minutförsäljare
på en elförsäljare som säljer el via distribu-
tionsnätsinnehavarens distributionsnät direkt
till elanvändarna. Ifall lagen tillämpas på el-
försäljning i ett fastighetsnät, skall om detta
föreskrivas särskilt i vederbörande bestäm-
melser. Minutförsäljning av el som sker i fas-
tighetsnätet skall i regel stå utanför tillämp-
ningsområdet för de bestämmelser som gäller

minutförsäljning. Den föreslagna bestämmel-
sen motsvarar lagens nuvarande innehåll. I 6
a kap. skall det föreskrivas om en utvidgning
av tillämpningsområdet som kompletterar 4
mom., enligt vilken de bestämmelser i kapit-
let i fråga som gäller minutförsäljaren dess-
utom skall tillämpas på en elförsäljare som
säljer el till elanvändare via det interna dis-
tributionsnätet i en fastighet eller i en mot-
svarande fastighetsgrupp.

3 §. Det föreslås att definitionerna i punkt
10 och 11 skall upphävas. De har blivit onö-
diga till följd av ändringarna i tillämpnings-
området för 2 §.

3 kap. Allmänna förpliktelser vid nät-
verksamhet och prissättnings-
principerna

10 §. Till 10 § skall fogas ett 2 mom., i vil-
ket skall föreskrivas om de centrala princi-
perna för mätning av elleveranser som hör
till nätinnehavarens uppgifter. Motsvarande
bestämmelse ingår för närvarande i 24 § 1
och 2 mom. Syftet är inte att genom förslaget
ändra de bestämmelser i elmarknadslagen
som gäller mätning och den lösningspraxis
som hittills har getts till andra delar än de
som gäller byte av försäljare.

Det föreslås att de bestämmelser som gäller
mätning i fråga om nätinnehavarna skall flyt-
tas över från 24 § till 3 kap. som gäller all-
männa förpliktelser vid nätverksamhet och
prissättningsprinciperna. Med tanke på la-
gens systematik passar de bättre i detta kapi-
tel, eftersom de gäller nätinnehavarens skyl-
digheter. Samtidigt framhävs det att när de
bestämmelser som gäller mätningstjänsten
och prissättningen av den tillämpas bör de
granskas parallellt och som en helhet med
övriga bestämmelser i kapitlet, såsom 9 §
som gäller tekniska krav, 10 § 1 mom. som
gäller överföringsskyldighet, 14 och 15 §
som gäller prissättning av nättjänsterna samt
den föreslagna nya 15 a § som gäller byte av
försäljare.

Nätinnehavaren skall organisera mätningen
av levererad el på adekvat sätt så som be-
stäms närmare genom förordning av statsrå-
det. Organiserandet av mätningen är en upp-
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gift som hör till nätinnehavarens ansvar, om
elleveransen sker genom ett annat elnät än ett
internt elnät inom en fastighet eller en fastig-
hetsgrupp. Bestämmelsen tillämpas på dessa
situationer. Det föreslås att i 24 § elmark-
nadslagen skall en ny bestämmelse tas in om
det mätningsansvar som ankommer på fas-
tighetsinnehavaren. Denna bestämmelse skall
för sin del tillämpas på de situationer, där el
säljs till en slutanvändare via en fastighets in-
terna elnät.

Mera exakta bestämmelser om mätningen
har getts i elmarknadsförordningen
(518/1995). Syftet är att dessa bestämmelser
skall ändras i samband med en revidering
som gäller byte av försäljare så att mätnings-
praxis i samband med byte av försäljare blir
klarare och byte av elförsäljare i distribu-
tionsnäten underlättas. I förordningen skall
också inbegripas bestämmelser om att ny-
byggnader i regel skall förses med en elmäta-
re för varje bostadslägenhet och affärslokal.

En nätinnehavares kund skall betala nätin-
nehavaren de skäliga mätningskostnader han
eller hon har förorsakat denne. Syftet med
bestämmelsen är att betona att kunderna har
olika mätningsbehov på sina eldriftsställen,
vilka sammanhänger med t.ex. elanvänd-
ningens omfattning och tidsfördelning. Kost-
naderna för mätutrustningen skiljer sig här-
vid från varandra. I en sådan situation är det
motiverat att varje kund och kundgrupp beta-
lar nätinnehavaren för de kostnader som mot-
svarar kundens eget mätningsbehov. Vidare
är det motiverat att en kund som befinner sig
på den konkurrensutsatta marknaden eller
önskar komma in på den, godkänner det mät-
ningsbehov och de kostnader detta medför.
Bestämmelsen skall tillämpas särskilt på
prissättningen av mätutrustning och av änd-
ringsarbetena i fråga om mätningen. Å andra
sidan är syftet dock att säkerställa att mät-
ningen och mätningskostnaderna skall utgöra
ett så litet hinder som möjligt för en funge-
rande konkurrens. Till följd av detta skall be-
stämmelsen tillämpas som en helhet tillsam-
mans med övriga bestämmelser som gäller
prissättning av nättjänsterna. Med mättjäns-
ternas kostnadsmotsvarighet får inte villkor
och prissättning som begränsar konkurrensen
motiveras i en sådan situation, där nätinne-
havaren också i den allmänna överföringsta-

riffen kunde inbegripa de kostnader som
uppkommer vid avläsningen av mätutrust-
ningen i samband med att kunden byter el-
försäljare på ett sådant sätt att lika behand-
ling av kunderna inte äventyras i betydande
grad. Nätinnehavaren skall också beakta be-
stämmelserna i 15 a § när han prissätter mät-
tjänsterna. Vidare har nätinnehavaren ingen
grund för att på basis av bestämmelsen sepa-
rera kostnaderna för avläsning av mätutrust-
ningen från övriga avtalsbaserade kostnader i
sådan situationer där ett kundförhållande in-
leds eller upphör, eftersom nätinnehavaren
har överföringsskyldighet samt skyldighet att
följa en skälig prissättning. Härvid är det inte
skäligt för kunden att bli tvungen att betala
separat för att ett kundförhållande inleds eller
upphör.

14 a §. Med stöd av 1 mom. skall stamnäts-
innehavaren kunna ta ut överföringsavgifter
för import eller export av el över landets
gränser, vilka beaktar ömsesidighet och de
kostnadseffekter som stamnätsinnehavaren
förorsakas, om inte något annat föranleds av
internationella förpliktelser som är bindande
för Finland eller av avtal eller andra arran-
gemang vilka stamnätsinnehavaren har ingått
och vilka grundar sig på ömsesidig driftssä-
kerhet och effektivitet i elsystemet samt på
marknadsbetingelserna. Med stöd av be-
stämmelsen skall stamnätsinnehavaren ha en
möjlighet att inrikta överföringsavgifter på
sådan el som importeras och exporteras via
förbindelser ut från det gemensamma nordis-
ka marknadsområdet.

Enligt 2 mom. skall stamnätsavgiften upp-
fylla förutsättningarna i 14 § elmarknadsla-
gen. Ifall överföringsavgifter tas ut, skall vill-
koren för dem och grunderna för hur de fast-
ställs vara jämlika och icke-diskriminerande.
Prissättningen skall vara skälig, och i den får
inte förekomma ogrundade villkor eller be-
gränsningar eller sådana som uppenbart be-
gränsar konkurrensen inom elhandeln. Vid
prissättningen bör de villkor beaktas som el-
systemets driftssäkerhet eller effektivitet krä-
ver.

15 a §. Till elmarknadslagen skall fogas en
ny bestämmelse om prissättningen av nätin-
nehavarens prestationer i samband med byte
av elförsäljare. Enligt 1 mom. får nätinneha-
varen inte ta ut en separat avgift för sina pre-
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stationer som gäller registrering, balansav-
räkning och andra motsvarande prestationer i
samband med byte av elförsäljare. De kost-
nader som dylika tjänster medför bör inbe-
gripas i nätinnehavarens allmänna överfö-
ringstariffer. Särskilda tjänsteavgifter blir lätt
villkor som begränsar byte av elförsäljare
och därmed konkurrensen inom elhandeln.
Samtidigt ger avgifterna en elförsäljare som
hör till nätinnehavarens intressesfär en möj-
lighet att prissätta elenergin till de kunder
som förbrukar små elmängder dyrare än kon-
kurrenterna. Bestämmelsen är motiverad
också därför att det i praktiken har visat sig
svårt att övervaka kostnadsmotsvarigheten
hos dylika separata avgifter för tjänster.

Nätinnehavaren får inte heller ta ut en sepa-
rat avgift för avläsningen av mätutrustningen
i samband med att kunden byter elförsäljare,
om det har gått minst ett år sedan kunden se-
nast bytte elförsäljare. Genom denna be-
stämmelse eftersträvas att elmarknaden skall
fås att fungera bättre. Den avläsning av mät-
utrustningen som sammanhänger med byte
av försäljare medför kostnader för nätinne-
havaren, vilka när de tas ut av kunden utgör
en kostnadströskel för konkurrensutsättning-
en av elförsäljarna och därmed gör att el-
marknaden fungerar osmidigare. Till följd av
detta är det motiverat att underlätta byte av
elförsäljare genom att ålägga nätinnehavaren
att till denna del ta ut mätningskostnaderna i
större utsträckning än i dagens läge som en
del av den allmänna överföringstariffen. Den
föreslagna bestämmelsen definierar den
kravnivå som skall gälla villkoren för en all-
män tjänst i fråga om nätinnehavarnas tjäns-
ter i samband med att kunden byter elförsäl-
jare. Syftet med bestämmelsen är inte att
hindra en nätinnehavare att bjuda ut mät-
tjänsten till de kunder som har anslutit sig till
hans nät på villkor som är fördelaktigare ur
deras synvinkel. Tidsgränsen på ett år är mo-
tiverad av den orsaken att de elavtal som om-
fattas av konkurrens i dagens läge i regel
ingås för en viss tid på ett eller två år. För att
elmarknaden skall fås att fungera bättre krävs
inte heller att det skall föreskrivas att avläs-
ningen av mätutrustningen i samband med att
kunden byter försäljare skall vara helt gratis.
Utan att målet med elmarknadens funktion
äventyras, kan nätinnehavarna reserveras en

möjlighet att genom en separat avgift för mä-
taravläsning förbereda sig på att det finns
kunder som kan förorsaka exceptionellt stora
kostnader jämfört med andra kunder genom
att byta elförsäljare efter exceptionellt korta
perioder.

Den föreslagna bestämmelsen skall tilläm-
pas som en helhet tillsammans med övriga
bestämmelser i 3 kap. samt bestämmelserna i
4 kap.

4 kap. Systemansvar, balansansvar
och balansavräkning

16 §. Det föreslås att 16 §, som reglerar sy-
stemansvaret, skall kompletteras med en be-
stämmelse som gäller den utvecklingsskyl-
dighet som ingår i systemansvaret. Enligt den
föreslagna bestämmelsen skall en stamnäts-
innehavare som har systemansvar upprätthål-
la och utveckla sina verksamheter och tjäns-
ter som omfattas av systemansvaret samt
upprätthålla, driva och utveckla sitt elnät och
sina övriga anläggningar som behövs för
skötseln av systemansvaret samt förbindel-
serna till andra nät så att förutsättningarna för
en effektivt fungerande elmarknad kan tryg-
gas.

Den utvecklingsskyldighet som ingår i sy-
stemansvaret är uttryckligen en specialskyl-
dighet som ingår i systemansvaret, vilken
kompletterar den allmänna skyldighet att ut-
veckla nätet som nätinnehavarna har enligt
vad som bestäms i 9 § 1 mom. Den system-
ansvariga bör tillämpa båda bestämmelserna
parallellt. Den skyldighet att utveckla nätet
om vilken bestäms i 9 § 1 mom. gäller enbart
elnätet och dess förbindelser till andra nät.
Enligt bestämmelsen skall nätinnehavaren
upprätthålla, driva och utveckla sitt elnät
samt förbindelser till andra nät enligt kun-
dernas rimliga behov och för sin del trygga
kundernas tillgång på el av tillräckligt god
kvalitet. Det centrala målet som anknyter till
skyldigheten att utveckla nätet, dvs tryggan-
det av tillgången på el av tillräckligt god kva-
litet, gäller också den stamnätsinnehavare
som har förordnats till systemansvarig.

Den utvecklingsskyldighet som ingår i sy-
stemansvaret är avsedd att vara mera omfat-
tande till sitt tillämpningsområde än skyldig-
heten att utveckla nätet. Förutom på sådan
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verksamhet som sammanhänger med utveck-
landet av elnätet skall bestämmelsen också
tillämpas på upprätthållandet och utvecklan-
det av de verksamheter och tjänster som om-
fattas av systemansvaret samt utöver på elnä-
tet också på upprätthållandet, drivandet och
utvecklandet av övriga anläggningar som be-
hövs vid skötseln av systemansvaret. Även
om de datasystem och programvaror som är
nödvändiga vid användningen av anlägg-
ningarna inte egentligen nämns i bestämmel-
sen, är det klart att den utvecklingsskyldighet
som ingår i systemansvaret också inbegriper
en utvecklingsskyldighet gällande dessa, ef-
tersom dylika system och programvaror har
en central roll vid användningen av den tek-
nik som är föremål för utvecklingsskyldighe-
ten.

Skyldigheten att utveckla de verksamheter
och tjänster som omfattas av systemansvaret
utgör en viktig del av innehållet i den före-
slagna bestämmelsen. Bestämmelsen inne-
håller en skyldighet för den systemansvariga
att utveckla sina tjänster så att förutsättning-
arna för en effektivt fungerande elmarknad
kan tryggas. Den föreslagna bestämmelsen
förutsätter därmed att den systemansvarigas
tjänster utvecklas på det sätt som utveckling-
en i fråga om elmarknadens behov förutsät-
ter.

Den utvecklingsskyldighet som hör till sy-
stemansvaret avviker också till sitt syfte från
skyldigheten att utveckla nätet enligt 9 § 1
mom. Målet med den utvecklingsskyldighet
som hör till systemansvaret är att i enlighet
med bestämmelsen i 1 § om avsikten med
elmarknadslagen säkerställa förutsättningar-
na för en effektiv elmarknad. Denna förplik-
telse innebär att elmarknadens funktionsdug-
lighet bör granskas med tanke på elmarkna-
den som en helhet samt med tanke på hel-
hetsintresset. I en verksamhet som regleras
av denna bestämmelse bör den systemansva-
riga därmed i enskilda fall träffa sina avgö-
randen med tanke på vad som är fördelaktigt
för hela elmarknaden. I en sådan situation
kan en enskild marknadsparts intresse inte
åsidosätta ett intresse som omfattar elmark-
nadens funktionsduglighet mera vidsträckt.

Som motvikt till de speciella skyldigheter
som sammanhänger med systemansvaret
skyddas den systemansvarigas rätt att nyttja

sin egendom genom bestämmelser som gäller
prissättningen av tjänsterna. Enligt de be-
stämmelser som gäller prissättningen av nät-
tjänsterna och de tjänster som omfattas av
systemansvaret kan den systemansvariga
prissätta sina tjänster som omfattas av sy-
stemansvaret så att de är företagsekonomiskt
lönsamma. Enligt bestämmelserna bör pris-
sättningen av tjänsterna vara skälig, vilket
också inbegriper en skälig avkastning på det
placerade kapitalet, vilken har relaterats till
hur riskfylld företagsverksamheten är. Den
bestämmelse om utvecklingsskyldighet som
sammanhänger med systemansvaret står
därmed i samklang med det mål att eftersträ-
va vinst som hänför sig till aktiebolags verk-
samhet och som kommer till uttryck i 12 kap.
1 § lagen om aktiebolag (734/1978). Efter-
som den förslagna bestämmelsen innehåller
principer som det systemansvariga bolaget
har omfattat redan i sin nuvarande verksam-
het, har förslaget inga verkningar på förhål-
landena, rättigheterna eller skyldigheterna
mellan de stiftande aktieägarna i bolaget.

5 kap. Byggande av elnät

18 §. Till 3 mom. skall som en förutsätt-
ning för att en ny ledning för en nominell
spänning på minst 110 kilovolt, vilken
överskrider landets gränser, skall få byggas
fogas det att byggandet av ledningen också
annars med tanke på elmarknadens ömsesi-
dighet är ändamålsenligt. Övriga tillstånds-
förutsättningar för elledningar som gäller ut-
rikesförbindelser, dvs att elledningen behövs
för att trygga elöverföringen samt förutsätt-
ningen att byggandet av en elledning är än-
damålsenligt med tanke på utvecklingen på
elmarknaden, skall kvarstå som hittills. Till
bestämmelsen skall fogas en möjlighet att till
tillståndet foga villkor som anses nödvändiga
med tanke på förutsättningarna för tillståndet.
I praktiken har det visat sig att för ett till-
ståndsbeslut i vissa fall måste ställas villkor
som är nödvändiga med tanke på verksamhe-
ten. Dylika villkor kan vara t.ex. begräns-
ningar som gäller tillståndets giltighet.

Den tillståndsprövning som sammanhänger
med beviljandet av byggnadstillstånd skall
fortsättningsvis i första hand vara behovs-
prövning med tanke på elsystemets behov.
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6 kap. Elförsäljning

24 §. Det föreslås att i paragrafen, som
skall förnyas, skall inbegripas en bestämmel-
se om mätning av den el som säljs via ett fas-
tighetsnät. Enligt bestämmelsen skall fastig-
hetsinnehavaren organisera mätningen av
elen på behörigt sätt enligt vad som närmare
bestäms genom förordning av statsrådet, om
elen säljs till elanvändarna via ett internt el-
nät i en fastighet eller i en motsvarande fas-
tighetsgrupp. Tillämpningsområdet för be-
stämmelsen skall omfatta de situationer där
en särskild elförsäljare är verksam i ett fas-
tighetsnätverk, om elen har övergått i dennes
ägo och överlåts till dennes kunder i ett fas-
tighetsnät som befinner sig bakom anslut-
ningspunkten mellan distributionsnätet och
fastighetsnätet och bakom en mätningspunkt
som distributionsnätsinnehavaren svarar för.
Bestämmelsen gäller i dessa fall t.ex. bo-
stadsaktiebolag, fastighetsbolag och hyres-
värdar som är elförsäljare.

Närmare bestämmelser om mätning skall
liksom mätningsbestämmelserna om övriga
elnät ges i elmarknadsförordningen. I förord-
ningen skall inbegripas bestämmelser om att
nybyggnader i regel skall utrustas med en
elmätare för varje bostadslägenhet och af-
färslokal. Det är skäl att i denna skyldighet
inte omfatta t.ex. sådana objekt, där elan-
vändningen är liten eller där mätningen per
lägenhet av ett annat skäl blir omotiverat dyr.
I samband med detta skall också ges närmare
bestämmelser om pulsmätningskrav per lä-
genhet i de situationer, där fastigheterna
övergår till gemensam anskaffning av el och
till följd av detta ändrar mätningsarrange-
mangen i fastigheten.

De närmare bestämmelserna skall gälla
mätningstekniska krav. I bestämmelsen skall
inte ingå motsvarande reglering med an-
knytning till prissättningen av mätningsverk-
samheten som den om vilken bestämmelser
har getts i fråga om de elnätsinnehavare som
avses i lagen.

6 a kap. Bestämmelser om elmarknads-
avtal

25 §. Kapitlets tillämpningsområde och de-
finitioner. Det föreslås att till paragrafen

skall fogas ett nytt 4 mom., enligt vilket be-
stämmelserna om minutförsäljare i 6 a kap.
tillämpas också på en elförsäljare, som säljer
el till elanvändare via ett internt elnät i en
fastighet eller i en motsvarande fastighets-
grupp. Genom bestämmelsen utsträcks mi-
nimiregleringen av elmarknadsavtalen också
till de elförsäljare som säljer el till elanvän-
dare via ett fastighetsnät. Samtidigt får de
konsumenter som köper sin el via fastighets-
nätet sig till godo motsvarande minimiskydd
för avtalsvillkoren som de konsumenter som
köper sin el via distributionsnätet.

Tillämpningsområdet för bestämmelserna i
kapitlet skall omfatta alla elförsäljare som är
verksamma i fastighetsnäten, om elen har
övergått i deras ägo och överlåts till deras
kunder i ett fastighetsnät som befinner sig
bakom anslutningspunkten mellan distribu-
tionsnätet och fastighetsnätet och bakom den
mätningspunkt som distributionsnätsinneha-
varen ansvarar för. Bestämmelserna skall
därmed gälla t.ex. bostadsaktiebolag, fastig-
hetsbolag och hyresvärdar som är elförsäljare
samt separata elförsäljningsföretag som dessa
har grundat. Bestämmelserna skall däremot
inte tillämpas på tillfälliga sammanslutningar
som de som bor i en fastighet har bildat för
att tillsammans köpa el, och vilka har bildats
enbart för insamlande av anbudsbegäran
samt för förmedling av erhållna anbud och
till vilkas ägo elen inte övergår innan den
överlåts till användaren.

25 d §. Ingående av avtal. Det föreslås att
ett nytt 4 mom. skall fogas till paragrafen,
enligt vilket en elanvändare bör ha en möj-
lighet att ingå elnätsavtal och elförsäljnings-
avtal enligt vilka distributioner sker via dist-
ributionsnätsinnehavarens distributionsnät.
De principer som har utgjort den centrala ut-
gångspunkten för elmarknadslagen, dvs. att
garantera tillträde till elnäten på lika villkor
för elanvändarna samt att garantera elanvän-
darna valfrihet att skaffa sig el av den leve-
rantör de önskar, skall utsträckas till att gälla
också elnät i fastigheter till den del detta är
möjligt i praktiken. Bestämmelsen skall gälla
användning av en fastighets interna elnät en-
dast för elinköp samt ingående av elavtal.
Bestämmelsen skall däremot inte tillämpas
på en situation där fastighetens interna elnät
används för anskaffning av dataöverförings-
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tjänster eller andra tjänster. Bestämmelsen
gör att fastighetsinnehavaren inte kan ålägga
en boende i ett bostadsaktiebolag eller på
motsvarande sätt en hyresgäst att mitt under
hyresperioden eller när ett nytt hyresavtal
ingås skaffa el av fastighetsinnehavaren eller
någon denne har anvisat.

En boende kan också dra sig ur den fastig-
hetsvisa elanskaffningen genom att ersätta
fastighetsinnehavaren för de kostnader som
ändringsarbetena på mätutrustningen eventu-
ellt medför när den boende övergår till att
köpa sin el via distributionsnätet. Detta är
motiverat av den anledningen att när en kund
övergår till att vara kund hos distributionsnä-
tet, bör mätningen av hans eller hennes elan-
vändning skiljas åt från mätningen av den
övriga elanvändningen i fastigheten och i
stället utföras via distributionsnätet. Till den-
na del motsvarar den föreslagna bestämmel-
sen de allmänna principer som skall följas i
elnäten.

Enligt gällande avtalspraxis ingår fastighe-
terna ett anslutningsavtal per fastighet med
distributionsnätsinnehavaren. Till följd av
detta finns det ingen grund för och inget be-
hov av ett separat anslutningsavtal med en
enskild boende när han eller hon övergår till
att vara kund hos distributionsnätet.

27 d §. Prisavdrag på grund av ett fel. Till
bestämmelsens rubrik fogas en förtydligande
komplettering.

27 f §. Standardersättning på grund av av-
brott i nättjänsten. När en nättjänst är avbru-
ten i minst 12 timmar skall distributionsnäts-
innehavaren vara skyldig att erlägga en er-
sättning till elanvändaren för avsaknad av el-
användningsmöjlighet. Enligt bestämmelsen
skall nätinnehavarens ansvar vara oberoende
av vållande. Utöver på distributionsnätsinne-
havaren skall bestämmelsen tillämpas på en
sådan minutförsäljare av el, som säljer el till
elanvändare via ett internt elnät i en fastighet
eller en motsvarande fastighetsgrupp, om
skälet till avbrottet i nättjänsten är något som
har inträffat i ett dylikt nät. De avbrott som
sker i stamnätet och regionnäten, vilka fun-
gerar med högspänning, skall inte omfattas
av bestämmelsens tillämpningsområde.
Grund för standardersättningen skall vara ett
avbrott som beror på en nättjänst som distri-
butionsnätsinnehavaren har producerat. Ett

avbrott i en elförsäljares elenergileverans
skall däremot inte vara en sådan händelse
som berättigar till standardersättning, utan en
sådan händelse skall bedömas som ett sådant
fel och avtalsbrott av minutförsäljaren som
avses i 27 d §. Ifall samma företag både pro-
ducerar en nättjänst för elanvändaren och säl-
jer den elenergi denne använder, skall hän-
delsen bedömas i enlighet med det, om av-
brottet har förorsakats av företagets verk-
samhet som distributionsnätsinnehavare eller
som minutförsäljare. Å andra sidan är distri-
butionsnätsinnehavaren utgående från den
bestämmelse som skall flyttas över till 27 h §
skyldig att leverera el till konsumenten i vis-
sa situationer, där elleveransen avbryts av ett
skäl som beror på minutförsäljaren. Elanvän-
daren får också i dylika fall rätt till en stan-
dardersättning, ifall avbrottet i nättjänsten be-
ror på felaktigt förfarande från distributions-
nätsinnehavarens sida, fastän bakom händel-
sen ligger ett fel i minutförsäljarens leverans.

Enligt 1 mom. är distributionsnätsinnehava-
ren oberoende av vållande skyldig att erlägga
en standardersättning till elanvändaren i av-
brottssituationer, där de avbrottstider som har
ställts i paragrafen överskrids. Befrielse från
ersättningsskyldigheten kommer i fråga en-
dast i undantagsfall. I bestämmelsen ställs tre
förutsättningar för befrielse från ersättnings-
skyldigheten. Alla dessa skall uppfyllas för
att distributionsnätsinnehavaren skall kunna
undvika att bli skyldig att erlägga standarder-
sättningen. På distributionsnätsinnehavaren
ankommer att bevisa att det finns förutsätt-
ningar för ansvarsfrihet.

En första förutsättning för befrielse från er-
sättningsskyldigheten är att distributionsnäts-
innehavaren inte kan påverka den händelse
som har förorsakat avbrottet. Detta innebär
att de faktorer som kan räknas till distribu-
tionsnätsinnehavarens påverkningssfär i
princip alltid medför ett sådant ersättningsan-
svar för honom som avses i bestämmelsen i
27 f §.

En andra förutsättning för befrielse från er-
sättningsskyldigheten är att hindret — utöver
att distributionsnätsinnehavaren inte kan på-
verka det — är sådant att det skäligen inte
kan förutsättas att distributionsnätsinnehava-
ren skall beakta det i sin verksamhet. Be-
stämmelsen avviker i detta från de bestäm-
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melser på annat håll i lagstiftningen vilka
motiverar ett kontrollansvar på så sätt att
kontrollansvaret också utsträcker sig till hin-
der som kan uppkomma under avtalsperioden
men som distributionsnätsinnehavaren eller
minutförsäljaren inte nödvändigtvis har kun-
nat beakta ännu när avtalet ingicks. Detta ba-
serar sig på tekniska särdrag i elnätsverk-
samheten samt på avtalspraxis. De elnätsav-
tal som gäller nättjänsten ingås för en tid som
inte bestäms på förhand. För avtalen är det
typiskt att de gäller så länge elanvändaren är
kund hos eldriftsstället i fråga, om inte hans
eller hennes elanvändningsbehov ändras på
ett sådant sätt att avtalet till följd av detta
måste förnyas. Avtalen kan härvid gälla i åra-
tal, t.o.m. decennier. Under avtalens långa
giltighetstid är det oundvikligt att lagstift-
ningen om nätverksamheten jämte skyldighe-
ter samt eldistributionstekniken ändras. Till
ett distributionsnäts drag hör att nätet konti-
nuerligt byggs ut och kompletteras. Tekniken
hos de elanordningar som elanvändarna har
kopplat till nätet utvecklas på ett sätt som kan
medföra generella nya krav på elkvaliteten
och elleveransen. Dessa drag kan förorsaka
ändringar i avtalsförhållandet mellan nätin-
nehavaren och dennes kund medan elnätsav-
talet är i kraft, vilka påverkar innehållet i
kontrollansvaret. Mot denna bakgrund är det
inte motiverat att begränsa kontrollansvaret i
detta sammanhang enbart till de hinder som
distributionsnätsinnehavaren eller elförsälja-
ren borde ha beaktat när de förband sig vid
avtalet.

Av rådande förhållanden beror naturligtvis
i hög grad, vilka händelser distributionsnäts-
innehavaren eller minutförsäljaren måste be-
akta i sin verksamhet. Med distributionsnäts-
verksamheten sammanhänger ofta förekom-
mande och typiska risker, som nätinnehava-
ren regelbundet måste beakta i sin verksam-
het och vilkas effekter denne måste försöka
förhindra preventivt eller också på adekvat
sätt förbereda sig på att reparera effekterna
av de skadefall dessa risker kan förorsaka.
Det är inte möjligt att åstadkomma en elleve-
rans helt utan avbrott i distributionsnäten och
det är inte ekonomiskt ändamålsenligt att an-
vända alla möjliga reserveringsmetoder för
att trygga en nättjänst utan avbrott. Till följd
av detta föreslås det i bestämmelsen att förut-

sättningarna för befrielse från ersättnings-
skyldigheten till denna del uppfylls, om de
åtgärder som förutsätts för att undanröja ett
hinder skulle kräva att en orimligt hög reser-
veringsnivå upprätthålls eller att oskäligt sto-
ra investeringar görs för att undvika skadefall
i relation till händelsens exceptionella art el-
ler sällsynthet.

Avbrott som är en följd av väderleksförhål-
landen är typiska händelser som samman-
hänger med avbrott i distributionsnätsverk-
samheten. Till exempel stormvind, blixt,
översvämning eller snö som faller på trädens
grenar kan leda till att elnäten och delar av
dem skadas så att följden är att nättjänsten
avbryts. Även om distributionsnätsinnehava-
ren inte kan påverka de naturfenomen som
ligger bakom de avbrott som förorsakas av
väderleksförhållandena, är skador förorsaka-
de av väderleksförhållanden till sin art hän-
delser som är typiska för distributionsnäts-
verksamheten. Det samma gäller också ska-
dor som djur förorsakar elnät och de avbrott i
nättjänsten som uppkommer som en följd av
dem. Därför kan det skäligen förutsättas att
distributionsnätsinnehavaren förbereder sig
på en mycket hög nivå för att förebygga de
avbrott dessa förorsakar samt för att reparera
de avbrott dessa oundvikligen förorsakar nät-
tjänsten till de delar de inte är fullständigt
exceptionella i finska förhållanden. Till ex-
empel stormarna Pyry och Janika, som hös-
ten 2001 medförde omfattande avbrott, kan
anses vara sällsynta i finska förhållanden
men inte helt exceptionella. Avbrott i nät-
tjänsten som förorsakats av väderleksförhål-
landen och djur har ersatts som ett sådant fel
som avses i 27 c § i synnerligen liten ut-
sträckning. Det centrala målet med den före-
slagna bestämmelsen om standardersättning
är att bestämmelsen skall leda till bättre leve-
ranssäkerhet än i dagens läge i synnerhet ge-
nom att minska de avbrott i nättjänsten som
väderleksförhållandena medför. Å andra si-
dan kan ett fel i en elleverans uppkomma
t.ex. i ett tätortsnät som består av underjor-
diska kablar redan innan den tidsgräns upp-
fylls som har ställts som grund för den stan-
dardersättning som avses i denna paragraf.
Till följd av dessa omständigheter är avsikten
inte att de avbrott i nättjänsten som väder-
leksförhållandena förorsakat skall bedömas
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enhetligt med kännetecknena för det fel som
fastställs i 27 c §. Ett långt avbrott i nättjäns-
ten kan dock också bero på ett fel i elleveran-
sen, utgående från vilket elanvändaren har
möjlighet att också separat få skadestånd för
den skada han eller hon har lidit.

De omständigheter som sammanhänger
med de personers verksamhet som står i dis-
tributionsnätsinnehavarens tjänst, vilkas
verksamhet distributionsnätsinnehavaren i
enlighet med de allmänna förpliktelser som
binder en arbetsgivare är ansvarig för, omfat-
tas naturligtvis alltid av dennes ansvar. Ett
undantag från detta kan dock arbetskonflikt-
situationer utgöra. I sådana fall är det fråga
om arbetstagarnas självständiga verksamhet,
som i allmänhet inte kan anses omfattas av
distributionsnätsinnehavaren ansvar. Till dis-
tributionsnätsinnehavarens inflytelsesfär hör
också de faktorer som han direkt eller indi-
rekt kan påverka genom sina egna åtgärder
med hjälp av planering, organisering eller
övervakning av verksamheten. Ett sådant er-
sättningsansvar som avses i bestämmelsen
uppkommer, om skälen till avbrottet i nät-
tjänsten har samband med det sätt på vilket
företaget sköts. Skälet till avbrottet kan vara
t.ex. vårdslöshet eller bristfällig planering vid
genomförandet av nättjänsterna, eller i bak-
grunden kan finnas mera allmänna brister i
företagets organisation, administration, re-
surser eller effektivitet. Distributionsnätsin-
nehavarens ansvar omfattar också hur han
har skött de arrangemang med utomstående
som är nödvändiga för att han skall kunna
utöva sin verksamhet. Distributionsnätsinne-
havaren kan t.ex. inte befrias från ansvar på
den grunden att ett företag som bistår honom
vid repareringen eller underhållet av nätet
inte uppfyller sina skyldigheter gentemot dis-
tributionsnätsinnehavaren. I princip bör nät-
innehavaren också planera sitt underhållsar-
bete så att elleveransen inte avbryts för en så
lång enhetlig period att detta medför en
grund för att betala standardersättning.

Distributionsnätsinnehavarens kunders el-
ler utomstående parters verksamhet kan med-
föra avbrott i nättjänsten. En av nätinnehava-
rens kunder har kunnat koppla en elanord-
ning till nätet, vilken orsakar avbrott i nät-
tjänsten. Nätet kan också skadas av vårdslös
hantering av en utomstående arbetsmaskin

eller en utomstående parts skadegörelse på
eller förstörelse av nätet. Dessa avbrott är i
princip en följd av utomstående parters själv-
ständiga verksamhet, och hör som sådana
inte till nätinnehavarens kontrollsfär. Distri-
butionsnätsinnehavaren kan dock genom sin
egen verksamhet i dylika fall påverka att
skador förorsakade av avbrott inte kan upp-
komma t.ex. genom att ställa villkor eller ge
anvisningar om vilka anordningar som god-
känns för anslutning till nätet samt genom att
skydda anläggningarna i sitt nät med adekva-
ta skyddsmetoder. Det kan ofta anses att dis-
tributionsnätsinnehavaren inte kan påverka
avbrott förorsakade av nätinnehavarens kun-
der och utomstående, men också i ett dylikt
fall kan skyldigheten att betala en standarder-
sättning uppkomma på den grunden att nät-
innehavaren inte på ett tillräckligt och ade-
kvat sätt har förberett sig för att preventivt
kunna förhindra dylika skadefall eller för att
reparera uppkomna skadefall.

Omständigheter som står utanför nätinne-
havarens påverkningsmöjligheter är entydigt
de undantagsförhållanden som avses i 2 § be-
redskapslagen (1080/1991). Sådana är t.ex.
krig eller krigshot, internationell spänning
som förutsätter åtgärder som är nödvändiga
för höjande av Finlands försvarsberedskap,
sådant allvarligt hot mot befolkningens ut-
komst eller mot grunderna för landets när-
ingsliv som beror på försvårad eller förhind-
rad import av nödvändiga bränslen och annan
energi samt råvaror och andra varor eller på
någon annan till sina verkningar därmed jäm-
förbar plötslig störning i det internationella
handelsutbytet samt en storolycka. Elimpor-
ten och elnätsverksamheten står med tanke
på samhället i en sådan position att distribu-
tionsnätsinnehavaren i dessa förhållanden
inte längre med sin egen verksamhet kan ga-
rantera en nättjänst utan avbrott, utan eldis-
tributionen kan avbrytas t.ex. till följd av att
elen eller bränslena ransoneras.

Det finska elsystemet utgör en helhet, där
till varandra anslutna elnät tekniskt drivs som
en enhetlig helhet tillsammans med till nätet
anslutna kraftverk, inrättningar som använder
el samt elnäten i grannländerna. Till följd av
elsystemets tekniska egenskaper kan en en-
skild distributionsnätsinnehavare inte inom
ramen för sina egna påverkningsmöjligheter
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garantera en nättjänst helt utan avbrott ens
om de undantagsförhållanden som avses i be-
redskapslagen inte räknas med. En väsentlig
störning i elproduktionen eller i övriga elnäts
verksamhet eller i den elöverföring som
överskrider rikets gränser kan oberoende av
distributionsnätsinnehavarens verksamhet
leda till avbrott i nättjänsten i distributionsnä-
tet t.ex. till följd av en storstörning och de åt-
gärder för ransonering av elen som eventuellt
anknyter till detta. Också i dylika situationer
skall det anses att för avbrottet i nättjänsten
finns en grund som står utanför distributions-
nätsinnehavarens kontrollsfär och påverk-
ningsmöjligheter.

En tredje förutsättning för att bli befriad
från ersättningsskyldigheten är att distribu-
tionsnätsinnehavaren trots all omsorg inte har
kunnat undvika eller övervinna ett hinder el-
ler följden av det. I bestämmelsen nämns i
detta sammanhang endast följderna av hind-
ret, men det är trots detta klart att distribu-
tionsnätsinnehavaren inte kan befrias från er-
sättningsskyldigheten, om han eller hon ge-
nom att iaktta samma omsorg hade kunnat
undanröja det hinder som utgör grund för av-
brottet i nättjänsten. Det kan vara möjligt att
undvika ett hinder antingen genom att vidta
förebyggande åtgärder för att bekämpa ett
skadefall eller för att undvika följderna av
dylika fall eller genom att försöka reparera
följderna av händelsen sedan den skett. Dis-
tributionsnätsinnehavaren skall också i mån
av möjlighet eftersträva att övervinna de
händelser som förorsakar avbrott i nättjäns-
ten.

Som det har konstaterats ovan kan det hän-
da att den ersättningsskyldighet som avses i
bestämmelsen inte uppkommer, om det kan
konstateras att nättjänsten har avbrutits till
följd av en sådan händelse som det inte hade
varit omöjligt att förebygga eller undanröja,
men detta objektivt hade krävt en klart oskä-
lig insats av nätinnehavaren i förhållande till
den nytta som kunde uppnås. Som ett exem-
pel på en sådan oskälig insats i förhållande
till den nytta som kan uppnås kan nämnas
äventyrande av livet eller säkerheten för ar-
betstagare i nätinnehavarens tjänst. På mot-
svarande sätt förutsätts i bestämmelsen inte
heller att undvikande eller avvärjande av ett
hinder eller följderna av det skall vara direkt

omöjligt för att det skall bli fråga om befriel-
se från ersättningsskyldigheten. Genom att
dock som förutsättning för att en nätinneha-
vare skall kunna befrias från sitt ansvar ställa
att han inte hade kunnat undvika eller över-
vinna följderna av hindret genom att iaktta
all omsorg, har man velat betona en hög
kravnivå för de åtgärder genom vilka man
preventivt försöker förhindra avbrott i nät-
tjänsten samt för de åtgärder genom vilka
man försöker övervinna de händelser som
förorsakat avbrott i nättjänsten.

I 2 mom. fastställs standardersättningens
storlek samt de tider för avbrott i nättjänsten
som ger upphov till en grund för ersättning.

Standardersättningen skall beräknas som
relativa andelar av den årliga nättjänsteavgif-
ten för varje kund som har lidit av avbrottet.
När som grund för ersättningen används en
relativ andel av nättjänsteavgiften kan ersätt-
ningen anses bli mera rättvist relaterad till
hur stor den skada är som kunderna har för-
orsakats. Med nättjänsteavgift avses i detta
sammanhang alla de komponenter som re-
gelbundet upprepas vid faktureringen av den
nättjänsteprodukt som kunden använder, så-
som fasta avgifter, energiavgifter samt mätut-
rustningsavgifter inklusive det skattebelopp
som ingår i dem. Som grund för fastställande
av ersättningen vore det ändamålsenligt att
använda i första hand den årliga förbruk-
ningsuppskattning som ligger till grund för
faktureringen, om det inte vid den tidpunkt
då ersättningen skall betalas ut finns informa-
tion att tillgå, som baserar sig på mätning av
elanvändningen hos den kund som har rätt
till ersättning.

Avbrottstidens längd bedöms i fråga om
standardersättningen på motsvarande sätt
som i fråga om fel som definieras i 27 c §.
Avbrottstiden skall börja från det då avbrottet
har kommit eller det kan anses ha kommit till
distributionsnätsinnehavarens kännedom.
Nätinnehavaren kan få information om av-
brottet antingen automatiskt av sina egna da-
tasystem för näthantering eller på så sätt att
kunden anmäler dem. En sådan anmälan in-
leder avbrottstiden också för de kunder vilkas
nättjänst på basis av den erhållna informatio-
nen kan konstateras avbruten. En dylik situa-
tion är för handen t.ex. när nätinnehavaren
får en felanmälan av en kund, vars driftsställe
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är beläget längs en strålformig ledning nära
en transformatorstation; härvid är det uppen-
bart att nättjänsten också är avbruten hos de
kunder som är belägna längre bort längs
samma ledning.

Skyldigheten att betala standardersättning
uppkommer alltid separat för varje avbrott.
Således skapar flera på varandra följande av-
brott i nättjänsten, vilka överskrider de tids-
gränser som nämns i paragrafen, en skyldig-
het att betala standardersättning. Avbrottet i
nättjänsten skall dock bedömas som en hel-
het, fastän nätinnehavaren för en stund skulle
lyckas koppla på elleveransen, ifall leveran-
sen i detta fall inte klart korrigeras under en
tid som med beaktande av förhållandena
skall anses skälig. Å andra sidan kan nätin-
nehavaren — ifall en möjlighet till detta
uppkommer — försöka befria sig från ersätt-
ningsansvaret genom att distribuera el till
olika objekt på så sätt att grund för ersättning
inte uppkommer och samtidigt ge kunderna
en möjlighet att utnyttja elen under den eller
de kommande leveransstoppen till dess eldis-
tributionen kan fås normal igen.

I 3 mom. fastställs maximibeloppet av
standardersättningen per kund. Eftersom det
är möjligt att distributionsnätsinnehavaren
kan bli tvungen att erlägga standardersättning
åt en t.o.m. mycket stor del av sin kundkrets,
är det ändamålsenligt att för varje avbrott sät-
ta ett ersättningstak per kund, som begränsar
nätinnehavarens ansvar. Ifall ett sådant er-
sättningstak inte sätts, kan enskilda stora
skadefall eller nätinnehavarnas strävan att
bereda sig på sådana t.ex. genom försäkring-
ar förorsaka betydande förhöjningar i nät-
tjänsteavgifterna. Maximibeloppet har ställts
så att maximiersättningen motsvarar den ge-
nomsnittliga årliga nättjänstefakturan för ett
småhus som är utrustat med eluppvärmning
och använder 18 000—20 000 kilowattimmar
el per år. Ersättningstaket skär däremot ned
de standardersättningar som har relaterats till
medelstora och stora elanvändares nättjänste-
avgift.

I 4 mom. ingår en mera exakt bestämmelse
om i vilket förhållande den standardersätt-
ning som grundar sig på avbrott i nättjänsten
står till nätinnehavarens fel och avtalsbrott
samt följderna av dem, om vilka bestäms i 6
a kap. Bestämmelsen om standardersättning

kompletterar den reglering i lagen som gäller
fel och avtalsbrott. Syftet med bestämmelsen
om standardersättning är inte att ändra den
definition på fel som ingår i 27 c §. En elle-
verans kan vara felaktig fastän den avbrotts-
tid inte uppfylls som gör att skyldigheten att
erlägga standardersättning enligt den före-
slagna 27 f § uppkommer. På motsvarande
sätt kan det, till följd av att bestämmelsen om
standardersättning har en annan uppbyggnad,
hända att det att den avbrottstid som gör att
en grund för ersättning uppkommer uppfylls
inte nödvändigtvis innebär att i elleveransen
skulle finnas ett sådant fel som avses i 27 c §.
Ifall nätinnehavarens kund dock utgående
från avbrott i nättjänsten fick rätt både till ett
prisavdrag enligt 27 d § och en standarder-
sättning enligt 27 f §, har han eller hon rätt
att få ersättning enligt den grund som är för-
delaktigast för honom eller henne. Samma
avbrott kan dock ge rätt till gottgörelse en-
dast enligt endera grunden. Den bestämmelse
som gäller standardersättning har däremot
ingen verkan på kundens rätt att få ersättning
på grund av 27 e § till följd av de skador han
eller hon eventuellt har lidit på grund av ett
avbrott i nättjänsten.

I 5 mom. bestäms att avvikelse från be-
stämmelserna inte får göras till skada för el-
användaren. Bestämmelsen är ett undantag
från regeln i 6 a kap., vilken i fråga om andra
än konsumentkunder grundar sig på princi-
pen om avtalsfrihet. Från denna princip är det
ändamålsenligt att göra en avvikelse i fråga
om bestämmelsen om standardersättning, ef-
tersom det ifall nätinnehavarna på avtals-
grunder drar en gräns som gör att företags-
kunder inte omfattas av förfarandet med
standardersättning i störningssituationer kan
leda till att distributionsnätsinnehavarna styr
sin reparationsverksamhet i första hand till
sådana objekt som omfattas av förfarandet
med standardersättning. Detta är dock inte
nödvändigtvis det ändamålsenligaste förfa-
randet vid begränsningen av avbrottens om-
fattning och de materiella skador dessa föror-
sakat. Ett annat skäl är att en begränsning av
förfarandet med standardersättning till att
gälla endast en del av distributionsnätsinne-
havarnas kundkrets på lång sikt kan leda till
att också elnätets skick och elens kvalitet
skiljer sig mellan olika kunder. Å andra sidan
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kan också de av distributionsnätsinnehavar-
nas kunder som inte hör till dem som har rätt
till standardersättning ställa krav på att de
kostnader som bestämmelsen medför för nät-
innehavaren inte skall inkluderas i dessa
kunders nättjänsteavgifter.

27 g §. Ansvariga parter. I paragrafen in-
går de bestämmelser som tidigare fanns i 27 f
§, enligt vilka elanvändaren har haft möjlig-
het att hos distributionsnätsinnehavaren
framställa ett yrkande som grundar sig på ett
fel. Distributionsnätsinnehavaren har svarat
för felet gentemot konsumenten, ifall han el-
ler hon inte har kunnat anvisa konsumenten
den minutförsäljare som åtagit sig att svara
för följderna av felet. I bestämmelsen före-
slås motsvarande förfarande också i fråga om
en standardersättning som grundar sig på av-
brott i nättjänsten.

Syftet med bestämmelsen är också att sä-
kerställa att de elanvändare som köper sin el
via ett internt elnät i en fastighet eller i en
motsvarande fastighetsgrupp skall ha rätt till
motsvarande standardersättning som om de
köper sin el via distributionsnätet. Distribu-
tionsnätsinnehavaren och en minutförsäljare
som verkar i ett fastighetsnät kan med ömse-
sidiga avtalsarrangemang sörja för ansvars-
fördelningen i dylika fall. Avsikten är inte att
med bestämmelsen på distributionsnätsinne-
havarens ansvar slutgiltigt överföra sådana
standardersättningar som grundar sig enbart
på ett avbrott i en nättjänst som har inträffat i
ett internt nät i en fastighet eller en motsva-
rande fastighetsgrupp, vilken har anslutit sig
till distributionsnätet. Distributionsnätsinne-
havaren kan för sådana fall genom avtalsar-
rangemang sörja för att den minutförsäljare
som är verksam i fastighetsnätet ersätter dis-
tributionsnätsinnehavaren för den standarder-
sättning denna har erlagt till minutförsälja-
rens kunder. En elanvändare skall framställa
sitt krav på standardersättning hos nätinne-
havaren inom en skälig tid för att försäkra sig
om att standardersättning kommer att betalas
ut. Distributionsnätsinnehavarna skall ha till
uppgift att arrangera ansökandet om stan-
dardersättning på ett så enkelt sätt som möj-
ligt för elanvändarna t.ex. genom att ställa
ansökningsformulär till deras förfogande.
Nätinnehavaren kan erlägga ersättning också
på eget initiativ t.ex. med hjälp av sina nät-

hanterings- och kunddatasystem.
27 k §. Distributionsnätsinnehavarens rätt

att häva ett elnätsavtal och minutförsäljarens
rätt att häva ett elförsäljningsavtal. I para-
grafen ingår de bestämmelser om distri-
butionsnätsinnehavarens och minutförsälja-
rens rätt att häva ett avtal, vilka tidigare
fanns i 27 j §.

9 kap. Ledning och tillsyn

42 §. Den skyldighet att ge information för
de parter som utövar elnätsverksamhet, om
vilken bestäms i 42 §, föreslås bli komplette-
rad med en granskningsfullmakt för elmark-
nadsmyndigheten. Förslaget till bestämmelse
motsvarar till sina huvudsakliga delar den
praxis vad gäller att få och granska informa-
tion som Energimarknadsverket följer redan i
dagens läge.

Granskningen skall kunna göras för utred-
ning av om ett förfarande strider mot el-
marknadslagen eller de bestämmelser som
utfärdats med stöd av den samt för övervak-
ning av att de förbud, skyldigheter och före-
skrifter som Energimarknadsverket har gett
har följts. Granskningarna skall också kunna
gälla användningen av de undantag som getts
med stöd av elmarknadslagen.

I det föreslagna nya momentet skall det
också bestämmas om de skyldigheter som de
sammanslutningar och inrättningar som
övervakas har vid Energimarknadsverkets
granskningar. Företaget skall för det första
tillåta att tjänstemän för granskning får till-
träde till de affärs- och lagerutrymmen samt
utrymmen som anknyter till elanordningar
och elanläggningar vilka det har i sin besitt-
ning. Syftet med tillträdet till affärsutrymme-
na är att trygga den egentliga granskningen
av handlingarna. Granskningen skall också
kunna gälla utrymmen som sammanhänger
med företagets elanordningar och elanlägg-
ningar, t.ex. för undersökning av en anlägg-
ning som hör till elnätet eller av dess skick i
fall där det misstänks att företaget försummar
sina skyldigheter enligt elmarknadslagen.

Sådana handlingar som skall granskas kan
vara bl.a. affärskorrespondens och bokfö-
ringsmaterial. Många affärstransaktioner,
kontakter och avtal mellan företag liksom
också företagets interna handlingsmaterial
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kan sparas i datasystemen. Av dessa registre-
ringar finns det inte nödvändigtvis separata
papperskopior. Till följd av detta föreslås det
att näringsidkaren skall vara skyldig att också
visa sina registreringar i datasystemen vid
granskningen.

Granskningen skall utöver de handlingar
som nämns särskilt i paragrafen också kunna
gälla allt sådant material som med fog kan
antas vara av betydelse vid övervakningen av
att lagen och de bestämmelser som utfärdats
med stöd av den samt de förpliktande be-
stämmelser som elmarknadsmyndigheten har
gett följs. Som sådana handlingar som skall
granskas kan de handlingar komma i fråga
som har utarbetats i, sänts och mottagits av
företaget oberoende av vem som har utarbe-
tat handlingarna. Skyldigheten att visa upp
en handling skall inte undanröjas av t.ex. det
faktum att den inkomna korrespondensen
också kan granskas hos avsändaren.

Enligt vad som föreslås skall den som utför
en granskning ha rätt att utan betalning ta
ljuskopior av handlingar samt motsvarande
utskrifter av de registreringar som finns i da-
tasystemen. I enlighet med god gransknings-
sed skall den som är föremål för granskning-
en meddelas om, vilka av dess handlingar
som har kopierats.

Den granskning som avses i det föreslagna
momentet skiljer sig från den skyldighet att
ge uppgifter och handlingar som ingår i gäl-
lande lag och som kommer att kvarstå i 1
mom. på så sätt att handlingarna skall visas
omedelbart vid granskningstillfället.

Energimarknadsverket skall kunna föreläg-
ga vite för att effektivera skyldigheterna i
denna paragraf.

1.2. Naturgasmarknadslagen

4 kap. Naturgasförsäljning och natur-
gasförbrukarens ställning

6 §. Den hänvisning till bestämmelserna i 6
a kap. elmarknadslagen som ingår i paragra-
fen skall ändras så att den motsvarar den nya
numreringen av bestämmelserna i fråga i el-
marknadslagen. Det förfarande med stan-
dardersättning i fall av avbrott i nättjänsten,
vilket föreslås i elmarknadslagen, föreslås
inte i naturgasmarknadslagen (508/2000).

2. Närmare bestämmelser

Syftet är att förslaget om byte av elförsälja-
re skall kompletteras med en förordning av
statsrådet, genom vilken bestämmelserna om
mätning av elleveranser i elmarknadsför-
ordningen skall ändras så att de kostnader
som distributionsnätsinnehavarna förorsakas
av att kunden byter elförsäljare kan minskas.
I samma sammanhang skall det också ges
noggrannare bestämmelser om elmätning i
varje lägenhet i nya byggnader samt om
pulsmätning och om elmätning i varje lägen-
het när fastigheterna övergår till gemensam
elanskaffning. Genom bestämmelserna för-
söker man främja elmätningen i varje lägen-
het samt möjligheterna för de elanvändare
som köper sin el via fastighetsnätet att kon-
kurrensutsätta sin elanskaffning.

3. Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 sep-
tember 2003.

Det föreslås att tillämpningen av bestäm-
melserna om elavtal i 6 a kap. skall utsträck-
as också till gällande elavtal som ingåtts
inom en fastighets interna elnät. På motsva-
rande sätt föreslås det att regelverket om
standardersättning, som grundar sig på av-
brott i nättjänsten, skall tillämpas också på
elavtal som har ingåtts innan lagen trädde i
kraft. Det är motiverat att bestämmelserna
tillämpas på gällande elavtal, eftersom ett ty-
piskt drag för dessa är att de är långvariga
och bestående. Om en nättjänst är avbruten
när denna lag träder i kraft, föreslås som den
tidpunkt när avbrottstiden skall räknas ha
börjat i enlighet med 27 f § 2 mom. dock den
tidpunkt då lagen träder i kraft, för att den
bestämmelse som föreslås inte skall ha en
retroaktiv verkan i fråga om den händelse
som ligger till grund för standardersättning.

Det föreslås att maximibeloppet av den
standardersättning som skall betalas till följd
av ett avbrott i en nättjänst skall begränsas
till 50 procent av det maximibelopp som fö-
reslås i bestämmelsen i de fall där det avbrott
som utgör grund för standardersättningen har
börjat innan två år har förflutit från det lagen
trädde i kraft. Det centrala syftet med lagför-
slaget är att sporra distributionsnätsinneha-
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varna att förbättra leveranssäkerheten samt
sin verksamhet för att förkorta avbrottstider-
na. Till följd av detta är det motiverat att dis-
tributionsnätsinnehavarna på detta sätt reser-
veras en övergångstid inom vilken de kan
förbättra sin organisations verksamhet och
sitt näts skick samt minska de funktionella
risker som förorsakas av avbrott i nättjäns-
terna.

4. Lagst if tningsordning

4.1. Inskränkningar i rätten att nyttja
egendom

I propositionen föreslås det att en ny be-
stämmelse skall tas in i 25 d §, enligt vilken
elanvändaren bör ha en möjlighet att ingå el-
nätsavtal och elförsäljningsavtal enligt vilka
distributionen sker via distributionsnätsinne-
havarens distributionsnät. Bestämmelsen in-
nebär en särskild skyldighet som gäller över-
låtelse av nyttjanderätten och som inriktas på
det interna elnätet i en fastighet. Föremål för
denna skyldighet är fastighetsinnehavarens
egendom. Skyldigheten är till sin art och sina
syften av samma slag som den elöverförings-
skyldighet som ingår i 10 § och gäller elnäts-
innehavaren. Den skyldighet att utveckla
verksamheter och tjänster samt elnät och an-
läggningar vilken har föreslagits i 16 § och
sammanhänger med systemansvaret inverkar
också den som en inskränkning av rätten att
nyttja egendom. I fråga om dessa bestämmel-
ser skall förslaget behandlas i enlighet med
15 § grundlagen, som gäller skydd av egen-
dom. Grundlagsutskottet har omfattat flera
allmänna bedömningskriterier för när det är
möjligt att ingripa i skyddet av egendom med
en vanlig lag. Enligt grundlagsutskottets
praxis kan om inskränkningar i äganderätten
föreskrivas genom en vanlig lag utan hinder
av bestämmelsen i 15 § grundlagen, om in-
skränkningarna inte utgör ett intrång i äga-
rens rätt till normalt, skäligt och förnuftigt
bruk av sin egendom (t.ex. GrUU 13/1989 rd,
GrUU 3/1990 rd, GrUU 9/1990 rd).

Grundlagsutskottet har tidigare bedömt lik-
nande överförings- och anslutningsförpliktel-
ser som de som nu föreslås i bestämmelsen i
25 d § samt förpliktelser att överlåta nyttjan-
derätten i samband med att lagen om kabel-

sändningsverksamhet (GrUU 2/1986 rd), el-
marknadslagen (GrUU 19/1994 rd), telelagen
(GrUU 1/1996 rd), telemarknadslagen
(GrUU 47/1996 rd) och naturgasmarknadsla-
gen (GrUU 4/2000 rd) stiftades samt tele-
marknadslagen (GrUU 34/2000 rd och GrUU
5/2001 rd) och lagstiftningen om kommuni-
kationsmarknaden (GrUU 8/2002 rd) ändra-
des. I dessa sammanhang har utskottet påpe-
kat att det är fråga om en särskild egendom,
som bara används för en viss typ av verk-
samhet och förpliktelser i samband med den.
Utskottet har ansett att förpliktelserna till sin
karaktär är lämpliga med tanke på egendo-
mens speciella art. Grundlagsutskottets
praxis hittills kan komprimeras så att förplik-
telser av nämnda slag med beaktande av ifrå-
gavarande egendoms särart är förenliga med
grundlagen, om skyldigheterna grundar sig
på exakta bestämmelser i lagen och är skäli-
ga ur ägarens synvinkel.

Nyttjandet av en fastighets interna elnät
och dess förbindelse med eldistributionsnätet
hör till den etablerade utrustningen i bostads-
lägenheter i Finland såväl i bostadsaktiebolag
som i hyreslägenheter. För nyttjandet av fas-
tighetens interna nät för elöverföring har av
tradition inte uppburits någon separat ersätt-
ning utan dessa kostnader har finansierats
som en del av bolagsvederlaget och hyran.
Vidare ingår i förslaget en princip enligt vil-
ken den boende skall ersätta fastighetsinne-
havaren för kostnaderna för ändring av mät-
ningen när den boende övergår till att skaffa
sig elenergi via eldistributionsnätet. På mot-
svarande sätt är den centrala principen för
elmarknaden i elmarknadslagen att elanvän-
daren har en möjlighet att konkurrensutsätta
sin anskaffning av elenergi och skaffa el-
energi också utanför det nät som användaren
är ansluten till. Den bestämmelse som ingår i
förslaget och som förpliktar fastighetsinne-
havaren att ge elanvändaren en möjlighet att
ingå elnätsavtal och elförsäljningsavtal via
distributionsnätet samt att överlåta nyttjande-
rätten till fastighetens interna elnät för elleve-
rans kan i dessa förhållanden inte anses utgö-
ra ett intrång i ägarens rätt till ett normalt,
skäligt och förnuftigt nyttjande av sin egen-
dom. För bevarande av egendomen tryggas
fastighetsinnehavaren en ersättning för upp-
rätthållandet av fastighetens interna nät, vil-
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ken ingår i vederlaget eller hyran, samt en er-
sättning för de kostnader som en ändring av
mätningsarrangemangen förorsakar ägaren.
Detta förfaringssätt har tillämpats i Finland
som den huvudsakliga praxis som har följts
inom eldistributionen under flera decennier.
Med beaktande av grundlagsutskottets tidiga-
re tillämpningspraxis kan man bedöma att
den föreslagna lagen vad gäller 25 d § kan
stiftas i vanligt lagstiftningsordning.

Den utvecklingsskyldighet som föreslagits
i 16 § hänger för sin del nära samman med
efterfrågan på system- och överföringstjäns-
ter samt med de bestämmelser som gäller
produktion av dessa. I sitt utlåtande om el-
marknadslagen (GrUU 19/1994 rd) ansåg
grundlagsutskottet att nätverksamhetens ka-
raktär av ett naturligt monopol samt den rätt
som beviljats nätinnehavaren att få en skälig
ersättning för överföringstjänsterna gör det
möjligt att begränsa nätinnehavarens ägande-
rätt genom att ställa en överföringsskyldighet
för denne. Utskottet ansåg i sitt utlåtande att
det också var viktigt att upprätthållandet av
elnätet och dess fuktion är en samhällelig
nödvändighet. I utlåtandet om naturgasmark-
nadslagen (GrUU 4/2000 rd) behandlade
grundlagsutskottet de föreslagna överförings-
, anslutnings- och utvecklingsskyldigheterna
med tanke på bestämmelsen i 15 § grundla-
gen. Utskottet ansåg i sitt utlåtande att dessa
inskränkningar i nyttjanderätten till nätinne-
havarens egendom var sådana att de inte för-
hindrar normalt, skäligt och förnuftigt nytt-
jande av egendomen. En systemansvarig nät-
innehavare sköter enligt grundlagsutskottets
åsikt en offentlig förvaltningsuppgift som
grundar sig på lag. I systemansvaret ingår att
svara för det finska elsystemets tekniska
funktionsduglighet och driftssäkerhet samt
att sörja för det riksomfattande balansansva-
ret. En nätinnehavare som har systemansvar
har således mera omfattande skyldigheter än
en vanlig nätinnehavare och de kan anses ut-
göra en del av de samhälleliga nödvändig-
hetstjänsterna. Som motvikt till dessa speci-
ella skyldigheter skyddas nyttjanderätten till
den systemansvariges egendom på så sätt att
ägaren har rätt att få en skälig ersättning för
denna monopolverksamhet som grundar sig
på koncession. I den föreslagna bestämmel-
sen är det fråga om inskränkning av nyttjan-

derätten som gäller en särskild egendom och
som sammanhänger med egendomens art.
Med beaktande av de rättigheter som ankny-
ter till den kan denna inskränkning anses skä-
lig med tanke på ägaren. Med beaktande av
den tillämpningspraxis som grundlagsutskot-
tet har omfattat kan det bedömas att också
den bestämmelse som föreslås i 16 § kan stif-
tas i vanlig lagstiftningsordning.

4.2. Utsträckande av bestämmelserna till
gällande elavtal

Propositionen innehåller bestämmelser ge-
nom vilka tillämpningen av bestämmelserna
om elavtal i 6 a kap. skall utsträckas till gäl-
lande elavtal som har ingåtts i en fastighets
interna elnät. På motsvarande sätt föreslås
det att också tillämpningen av de bestämmel-
ser som gäller ersättningar vid avbrott i elle-
veransen skall utsträckas till gällande elavtal.
Lagen har därmed verkningar på gällande av-
talsförhållande.

Avtalsförhållandenas varaktighet omfattas
enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis av
det skydd som 15 § grundlagen ger för egen-
dom. Till sådant ingripande som har ansetts
retroaktivt har man i grundlagsutskottets
tolkningspraxis förhållit sig negativt även om
avtalsförhållandenas okränkbarhet inte är
ovillkorlig (t.ex. utlåtande GrUU 33/1998 rd
om stiftandet av 6 a kap. elmarknadslagen
samt utlåtandena GrUU 37/1998 rd, GrUU
48/1998 rd och GrUU 5/2002 rd). En regler-
ing som ingriper i egendomsskyddet skall
bedömas med tanke på de allmänna förut-
sättningarna för inskränkning av grundläg-
gande rättigheter.

De bestämmelser i 6 a kap. elmarknadsla-
gen vilka gäller elavtal innehåller normer
som grundar sig på de allmänna principerna
inom avtalsrätten om sedvanliga händelser
med anknytning till avtalsförhållanden. Syf-
tet med bestämmelserna är att utsträcka mi-
nimibestämmelserna om konsumentskyddet
till den elförsäljning som sker via fastighets-
näten. Villkor av motsvarande typ i fråga om
de rättsförhållanden som det är fråga om här
kan man ofta härleda också ur annan lagstift-
ning såsom konsumentskyddslagen
(38/1978) och lagen om rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område (228/1929).
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Tillämpningen av de nya bestämmelserna på
de nuvarande avtalen innebär således inte
någon principiell och i de flesta fall inte hel-
ler någon till sina verkningar väsentlig för-
ändring av nuläget, utan lagändringen kan till
denna del snarare anses klargöra nuvarande
rättsförhållanden. I de centrala villkoren som
gäller avtalsförhållandet, såsom elpriset, skall
inga ingrepp göras. Den retroaktiva verkan
av samma bestämmelser har i vanlig lagstift-
ningsordning kunnat utsträckas till att gälla
också elavtal som ingåtts i distributionsnätet.
På basis av det som sägs ovan kan det anses
att retroaktiviteten i ett dylikt fall till sin sak-
liga betydelse är liten med tanke på egen-
domsskyddet och att arrangemanget ur av-
talsparternas synvinkel som helhet är skäligt.
Förslaget är motiverat också med tanke på att
elanvändarna skall behandlas lika. Utgående
från detta kan det bedömas att förslaget till
denna del kan stiftas i vanlig lagstiftnings-
ordning.

Det föreslås att tillämpningen av de be-
stämmelser som gäller ersättningar vid av-
brott i elleveransen också skall utsträckas till
gällande elavtal. Bestämmelsernas retroakti-
va verkan har ansetts ändamålsenlig för elav-
talen och särskilt för elnätsavtalen till följd
av deras typiska varaktighet samt den stora
avtalsstocken hos företagen i elbranschen.
Administreringen av avtalen blir mycket
komplicerad för företagen, om olika be-

stämmelser skall tillämpas på avtal som in-
gåtts vid olika tidpunkter. Förslaget är moti-
verat också med tanke på att elanvändarna
skall behandlas lika. De föreslagna bestäm-
melserna gäller avtalsvillkor som anknyter
till fel i elleveransen. Om dessa villkor be-
stäms redan nu i elmarknadslagen. Det kan
anses vara fråga om ett sådant i lagstiftning-
en för ett visst syfte skapat system för vilket
det är väsentligt att också innehållet i regler-
ingen i princip kan ändras genom lagen. Till-
lämpningen av de nya bestämmelserna på en
sådan del av avtalen innebär således inte nå-
gon principiell eller till sina verkningar vä-
sentlig ändring av nuläget. Den föreslagna
ändringen i avtalsvillkoren kan mot denna
bakgrund inte anses oskälig för distributions-
nätsinnehavaren. Utgående från detta kan det
bedömas att förslaget också till denna del kan
stiftas i vanligt lagstiftningsordning.

4.3. Bedömning av lagstiftningsordningen

På de grunder som refereras ovan kan lag-
förslagen behandlas i vanlig lagstiftningsord-
ning. Trots detta anses det önskvärt att
grundlagsutskottets utlåtande införskaffas
över denna regeringsproposition.

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) 3 § 10 och 11 punkten,
ändras 16 § 1 mom., 18 § 3 mom., 24 §, rubriken för 27 d §, 27 f § och 27 j §,
av dessa lagrum 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 332/1998 samt rubriken för 27 d §, 27 f §

och 27 j § sådana de lyder i lag 466/1999 samt
fogas till 2 § ett nytt 3 och 4 mom., till 10 § ett nytt 2 mom., i stället för det 2 mom. som

upphävts genom nämnda lag 466/1999, till lagen en ny 14 a och 15 a §, till 25 §, sådan den ly-
der i nämnda lag 466/1999, ett nytt 4 mom., till 25 d §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett
nytt 4 mom., till lagen en ny 27 f §, varvid den ändrade 27 f §, de nuvarande 27 g—27 i § samt
den ändrade 27 j § blir 27 g—27 k § samt till 42 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
— — — — — — — — — — — — — —

De bestämmelser i denna lag som gäller
nätinnehavaren tillämpas på en sammanslut-
ning eller inrättning, som utövar tillstånds-
pliktig elnätsverksamhet och i sin besittning
har ett elnät, om inte elmarknadsmyndighe-
ten har fattat ett beslut om att befria nätinne-
havaren från tillståndsplikten.

De bestämmelser i denna lag som gäller
minutförsäljaren tillämpas på en elförsäljare,
som säljer el direkt till elanvändarna via dis-
tributionsnätsinnehavarens distributionsnät,
om inte något annat bestäms nedan.

3 kap.

Allmänna förpliktelser vid nätverksamhet
och prissättningsprinciperna

10 §
— — — — — — — — — — — — — —

Nätinnehavaren skall organisera mätningen
av den levererade elen på behörigt sätt enligt
vad som bestäms närmare genom förordning
av statsrådet. Kunden skall betala nätinneha-
varen för de skäliga mätningskostnader han
har förorsakat denne.

14 a §
Stamnätsinnehavaren tar ut överföringsav-

gifter för import eller export av el som
sträcker sig över landets gränser, om inte an-
nat följer av de internationella förpliktelser
som är bindande för Finland eller av de avtal
som stamnätsinnehavaren har ingått och som
grundar sig på ömsesidighet vad gäller elsys-
temets driftssäkerhet och effektivitet samt på
marknadsbetingelserna eller följer av andra
arrangemang.

Överföringsavgifterna skall uppfylla de
förutsättningar om vilka föreskrivs i 14 §.

15 a §
Nätinnehavaren får inte ta ut en separat av-

gift för prestationer som anknyter till regist-
rering, balansavräkning och andra motsva-
rande prestationer i samband med byte av el-
försäljare.

Nätinnehavaren får inte ta ut en separat av-
gift för avläsning av mätutrustningen i sam-
band med byte av elförsäljare, om det har
förflutit minst ett år sedan kunden senast byt-
te elförsäljare.

16 §
Elmarknadsmyndigheten bestämmer i el-

nätstillståndet att en stamnätsinnehavare skall
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svara för att landets elsystem är tekniskt
funktionsdugligt och driftssäkert samt hand-
ha de uppgifter som omfattas av det riksom-
fattande balansansvaret på ett ändamålsenligt
och för parterna på elmarknaden jämlikt och
icke-diskriminerande sätt (systemansvar).
Den stamnätsinnehavare som har systeman-
svar skall upprätthålla och utveckla sina
verksamheter och tjänster som omfattas av
systemansvaret samt upprätthålla, driva och
utveckla sitt elnät och övriga anläggningar
som behövs för skötseln av systemansvaret
samt förbindelserna till andra nät så att förut-
sättningarna för en effektivt fungerande el-
marknad kan tryggas.
— — — — — — — — — — — — — —

18 §
— — — — — — — — — — — — — —

En förutsättning för att tillstånd skall bevil-
jas är att elledningen behövs för att trygga
elöverföringen. En förutsättning för att en
ledning som överskrider landets gräns skall
få byggas är dessutom att byggandet av den
också i övrigt är ändamålsenligt med tanke
på utvecklingen och ömsesidigheten på el-
marknaden. Till tillståndet kan fogas villkor
som skall anses nödvändiga med tanke på
förutsättningarna för tillstånd.
— — — — — — — — — — — — — —

24 §
Fastighetsinnehavaren skall organisera

mätningen av levererad el på behörigt sätt
enligt vad som bestäms närmare genom för-
ordning av statsrådet, om elen säljs till elan-
vändarna via ett internt elnät i en fastighet el-
ler i en motsvarande fastighetsgrupp.

25 §

Kapitlets tillämpningsområde och definitio-
ner

— — — — — — — — — — — — — —
Bestämmelserna om minutförsäljaren i det-

ta kapitel tillämpas också på en elförsäljare,
som säljer el till elanvändarna via ett internt
elnät i en fastighet eller i en motsvarande fas-
tighetsgrupp.

25 d §

Ingående av avtal

— — — — — — — — — — — — — —
En elanvändare skall ha möjlighet att ingå

elnätsavtal och elförsäljningsavtal enligt vil-
ka distributionen sker via distributionsnäts-
innehavarens distributionsnät. Om elanvän-
daren har köpt sin el via ett internt elnät i en
fastighet eller i en motsvarande fastighets-
grupp, skall elanvändaren ersätta fastighets-
innehavaren för de kostnader som ändrings-
arbeten med anknytning till elmätningen har
förorsakat när användaren övergår till att kö-
pa el via distributionsnätsinnehavarens distri-
butionsnät.

27 d §

Prisavdrag på grund av ett fel

— — — — — — — — — — — — — —

27 f §

Standardersättning på grund av avbrott i
nättjänsten

Elanvändaren har rätt till en standardersätt-
ning på basis av ett sammanhängande avbrott
i nättjänsten, om distributionsnätsinnehava-
ren eller minutförsäljaren, som säljer el till
elanvändarna via ett internt elnät i en fastig-
het eller i en motsvarande fastighetsgrupp,
inte visar att avbrottet i nättjänsten beror på
ett hinder som står utanför hans påverk-
ningsmöjligheter och som han skäligen inte
kan förutsättas beakta i sin verksamhet och
vars följder han inte har kunnat undvika eller
övervinna trots att han har iakttagit all om-
sorgsfullhet.

Av elanvändarens årliga avgift för nät-
tjänsten utgör standardersättningen

10 procent, när avbrottet har varat minst 12
timmar men mindre än 24 timmar,

25 procent när avbrottet har varat minst 24
timmar men mindre än 72 timmar,

50 procent när avbrottet har varat minst 72
timmar men mindre än 120 timmar samt

100 procent när avbrottet har varat minst
120 timmar.
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Standardersättningens maximibelopp till
följd av ett avbrott i nättjänsten är dock 700
euro per elanvändare. Standardersättningens
maximibelopp kan justeras genom en förord-
ning av statsrådet så att det motsvarar änd-
ringen i penningvärdet.

Om en elanvändare till följd av ett avbrott i
nättjänsten betalas en sådan standardersätt-
ning som avses i 2 mom., har han inte rätt till
ett sådant prisavdrag som anges i 27 d § för
samma avbrott.

Från bestämmelserna i denna paragraf får
avvikelse inte göras genom avtal till skada
för elanvändaren.

27 g §

Ansvariga parter

Elanvändaren har alltid rätt att hos distribu-
tionsnätsinnehavaren framställa ett yrkande
som grundar sig på ett fel samt på ett sådant
avbrott i nättjänsten som avses i 27 f §. Yr-
kandet skall framställas inom skälig tid från
det att elanvändaren upptäckte eller borde ha
upptäckt felet eller avbrottet i nättjänsten och
han hade de uppgifter om distributionsnäts-
innehavaren som behövs för att framställa
yrkandet.

Distributionsnätsinnehavaren ansvarar för
ett fel gentemot en konsument, om inte distri-
butionsnätsinnehavaren inom en skälig tid
från det att han har fått kännedom om yrkan-
det meddelar konsumenten den minutförsäl-
jare som är ansvarig för felet och som åtar
sig att svara för det skadestånd eller det pris-
avdrag som blir följden av felet.

Distributionsnätsinnehavaren och minut-
försäljaren, som levererar el via ett internt el-
nät i en fastighet eller i en motsvarande fas-
tighetsgrupp, ansvarar för ett sådant avbrott i
nättjänsten som avses i 27 f § gentemot elan-
vändaren. Dessutom ansvarar distributions-
nätsinnehavaren för avbrott i nättjänsten i
hans nät också gentemot en elanvändare, som
köper el via ett internt elnät i en fastighet el-
ler i en motsvarande fastighetsgrupp som har
anslutits till innehavarens distributionsnät,
om inte distributionsnätsinnehavaren inom en
skälig tid från det att han har fått kännedom
om yrkandet meddelar elanvändaren den
minutförsäljare som åtar sig att svara för den

standardersättning som grundar sig på av-
brottet i nättjänsten.

27 k §

Distributionsnätsinnehavarens rätt att häva
ett elnätsavtal och minutförsäljarens rätt att

häva ett elförsäljningsavtal

Distributionsnätsinnehavaren har rätt att
häva ett elnätsavtal och minutförsäljaren ett
elförsäljningsavtal, om

1) elanvändaren väsentligt har brutit mot
sina förpliktelser enligt avtalet och avtals-
brottet inte har åtgärdats inom en skälig tid
som distributionsnätsinnehavaren eller mi-
nutförsäljaren har meddelat skriftligen, eller
om

2) elleveransen till ett eldriftsställe som
avses i avtalet har avbrutits på en sådan
grund om vilken bestäms i 27 i § 1 mom. och
avbrottet har varat i minst en månad.

Ett elnätsavtal och ett elförsäljningsavtal
får på grund av konsumentens dröjsmål med
betalningen hävas endast i ett sådant fall som
nämns i 1 mom. 2 punkten.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom.
får ett elnätsavtal och ett elförsäljningsavtal
hävas omedelbart, om elanvändaren har gjort
sig skyldig till tillgrepp av el, uppsåtlig ska-
degörelse på utrustning som försäljaren eller
distributionsnätsinnehavaren ansvarar för el-
ler till att ha brutit sigill som försäljaren har
fäst.

Distributionsnätsinnehavaren eller på mot-
svarande sätt minutförsäljaren skall sända sin
avtalspart ett skriftligt meddelande om häv-
ningen av avtalet och i detta skall nämnas
grunden för hävningen och den tidpunkt då
avtalet upphör att gälla.

Från bestämmelserna i 1 mom. får avvikel-
se inte göras till nackdel för en elanvändare
som omfattas av leveransskyldigheten.

42 §
— — — — — — — — — — — — — —

En behörig tjänsteman vid elmarknads-
myndigheten har rätt att utföra granskning
för övervakning av att bestämmelserna i den-
na lag och de föreskrifter som har utfärdats
med stöd av den samt de förpliktande beslut
som elmarknadsmyndigheten har gett med
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stöd av 39 § följs. En sammanslutning eller
inrättning som utövar sådan verksamhet som
skall övervakas skall på yrkande för den
tjänsteman som utför granskningen visa de
handlingar och registreringar i datasystemet
samt ordna tillträde till de elanordningar och
elanläggningar som kan ha betydelse vid
övervakningen av att bestämmelserna i denna
lag eller de föreskrifter som utfärdats med
stöd av den följs. Den tjänsteman som utför
granskningen har rätt att avgiftsfritt ta kopior
av de handlingar som skall granskas samt ut-
skrifter av de registreringar som finns i data-
systemet.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Bestämmelserna i denna lag tillämpas ock-

så på elavtal som ingåtts innan lagen träder i
kraft. Om nättjänsten är avbruten när denna
lag träder i kraft, anses avbrottstiden enligt
27 f § 2 mom. börja vid den tidpunkt då la-
gen träder i kraft.

Maximibeloppet av den standardersättning
som skall betalas till följd av avbrott i nät-
tjänsten är 350 euro, om det avbrott som ut-
gör grund för standardersättningen har börjat
innan två år har förflutit från det lagen träder
i kraft.

—————
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2.

Lag

om ändring av 4 kap. 6 § naturgasmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 4 kap. 6 § naturgasmarknadslagen av den 31 maj 2000 (508/2000):

4 kap.

Naturgasförsäljning och naturgasförbrukarens ställning

6 §
I fråga om konsumentskyddet vid mark-

nadsföring av naturgas gäller vad som i
27 a—27 e och 27 g § elmarknadslagen
(386/1995) bestäms om standardersättning
vid dröjsmål med kopplandet av en anslut-

ning, skadestånd på grund av dröjsmål, fel,
prisavdrag på grund av fel, skadestånd på
grund av fel och om de ansvariga parterna.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————

Helsingfors den 18 oktober 2002.

Republikens President

TARJA HALONEN

Handels- och industriminister Sinikka Mönkäre
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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) 3 § 10 och 11 punkten,
ändras 16 § 1 mom., 18 § 3 mom., 24 §, rubriken för 27 d §, 27 f § och 27 j §,
av dessa lagrum 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 332/1998 samt rubriken för 27 d §, 27 f §

och 27 j § sådana de lyder i lag 466/1999 samt
fogas till 2 § ett nytt 3 och 4 mom., till 10 § ett nytt 2 mom., i stället för det 2 mom. som

upphävts genom nämnda lag 466/1999, till lagen en ny 14 a och 15 a §, till 25 §, sådan den ly-
der i nämnda lag 466/1999, ett nytt 4 mom., till 25 d §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett
nytt 4 mom., till lagen en ny 27 f §, varvid den ändrade 27 f §, de nuvarande 27 g—27 i § samt
den ändrade 27 j § blir 27 g—27 k § samt till 42 § ett nytt 2 mom. som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

2 §
— — — — — — — — — — — — — —

(ny)

(ny)

2 §
— — — — — — — — — — — — — —

De bestämmelser i denna lag som gäller
nätinnehavaren tillämpas på en samman-
slutning eller inrättning, som utövar till-
ståndspliktig elnätsverksamhet och i sin be-
sittning har ett elnät, om inte elmarknads-
myndigheten har fattat ett beslut om att be-
fria nätinnehavaren från tillståndsplikten.

De bestämmelser i denna lag som gäller
minutförsäljaren tillämpas på en elförsälja-
re, som säljer el direkt till elanvändarna via
distributionsnätsinnehavarens distributions-
nät, om inte något annat bestäms nedan.

3 §
I denna lag avses med

— — — — — — — — — — — — — —
10) elförsäljare en person, sammanslut-

ning eller inrättning som säljer el,
11) minutförsäljare en elförsäljare som

utövar minutförsäljning av el,
— — — — — — — — — — — — — —

(upphävs)

(upphävs)
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3 kap.

Allmänna förpliktelser vid nätverksamhet och prissättningsprinciperna

10 §
— — — — — — — — — — — — — —

(ny)

10 §
— — — — — — — — — — — — — —

Nätinnehavaren skall organisera mät-
ningen av den levererade elen på behörigt
sätt enligt vad som bestäms närmare genom
förordning av statsrådet. Kunden skall beta-
la nätinnehavaren för de skäliga mätnings-
kostnader han har förorsakat denne.

(ny) 14 a §
Stamnätsinnehavaren tar ut överförings-

avgifter för import eller export av el som
sträcker sig över landets gränser, om inte
annat följer av de internationella förpliktel-
ser som är bindande för Finland eller av de
avtal som stamnätsinnehavaren har ingått
och som grundar sig på ömsesidighet vad
gäller elsystemets driftssäkerhet och effekti-
vitet samt på marknadsbetingelserna eller
följer av andra arrangemang.

Överföringsavgifterna skall uppfylla de
förutsättningar om vilka föreskrivs i 14 §.

(ny) 15 a §
Nätinnehavaren får inte ta ut en separat

avgift för prestationer som anknyter till re-
gistrering, balansavräkning och andra mot-
svarande prestationer i samband med byte
av elförsäljare.

Nätinnehavaren får inte ta ut en separat
avgift för avläsning av mätutrustningen i
samband med byte av elförsäljare, om det
har förflutit minst ett år sedan kunden se-
nast bytte elförsäljare.

16 §
Elmarknadsmyndigheten bestämmer i el-

nätstillståndet att en stamnätsinnehavare
skall svara för att landets elsystem är tek-
niskt funktionsdugligt och driftssäkert samt
handha de uppgifter som omfattas av det
riksomfattande balansansvaret på ett ända-
målsenligt och för parterna på elmarknaden
jämlikt och icke-diskriminerande sätt (sys-
temansvar).

16 §
Elmarknadsmyndigheten bestämmer i el-

nätstillståndet att en stamnätsinnehavare
skall svara för att landets elsystem är tek-
niskt funktionsdugligt och driftssäkert samt
handha de uppgifter som omfattas av det
riksomfattande balansansvaret på ett ända-
målsenligt och för parterna på elmarknaden
jämlikt och icke-diskriminerande sätt (sys-
temansvar). Den stamnätsinnehavare som
har systemansvar skall upprätthålla och ut-
veckla sina verksamheter och tjänster som
omfattas av systemansvaret samt upprätt-



RP 218/2002 rd
Gällande lydelse Förslagen lydelse

61

— — — — — — — — — — — — — —

hålla, driva och utveckla sitt elnät och övri-
ga anläggningar som behövs för skötseln av
systemansvaret samt förbindelserna till and-
ra nät så att förutsättningarna för en effek-
tivt fungerande elmarknad kan tryggas.
— — — — — — — — — — — — — —

18 §
— — — — — — — — — — — — — —

En förutsättning för att tillstånd skall be-
viljas är att elledningen behövs för att trygga
elöverföringen. En förutsättning för att en
ledning som överskrider landets gräns skall
få byggas är dessutom att byggandet av den
också i övrigt är ändamålsenligt med tanke
på utvecklingen på elmarknaden.

— — — — — — — — — — — — — —

18 §
— — — — — — — — — — — — — —

En förutsättning för att tillstånd skall be-
viljas är att elledningen behövs för att trygga
elöverföringen. En förutsättning för att en
ledning som överskrider landets gräns skall
få byggas är dessutom att byggandet av den
också i övrigt är ändamålsenligt med tanke
på utvecklingen och ömsesidigheten på el-
marknaden. Till tillståndet kan fogas villkor
som skall anses nödvändiga med tanke på
förutsättningarna för tillstånd.
— — — — — — — — — — — — — —

24 §
Nätinnehavaren skall organisera mätning-

en av levererad el på behörigt sätt enligt vad
som stadgas genom förordning.

Kunden skall betala de skäliga mätnings-
och faktureringskostnader som han orsakar
distributionsnätsinnehavaren.

Försäljaren skall med distributionsnätsin-
nehavaren ingå ett avtal om samarbete mel-
lan försäljaren och distributionsnätsinneha-
varen och om säkerheter. Ministeriet kan
meddela närmare föreskrifter och anvis-
ningar om innehållet i avtalet.

24 §
Fastighetsinnehavaren skall organisera

mätningen av levererad el på behörigt sätt
enligt vad som bestäms närmare genom
förordning av statsrådet, om elen säljs till
elanvändarna via ett internt elnät i en fas-
tighet eller i en motsvarande fastighets-
grupp.

(upphävs)

(upphävs)

25 §

Kapitlets tillämpningsområde och definitio-
ner

— — — — — — — — — — — — — —
(ny)

25 §

Kapitlets tillämpningsområde och definitio-
ner

— — — — — — — — — — — — — —
Bestämmelserna om minutförsäljaren i

detta kapitel tillämpas också på en elförsäl-
jare, som säljer el till elanvändarna via ett
internt elnät i en fastighet eller i en motsva-
rande fastighetsgrupp.
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25 d §

Ingående av avtal

— — — — — — — — — — — — — —
(ny)

25 d §

Ingående av avtal

— — — — — — — — — — — — — —
En elanvändare skall ha möjlighet att ingå

elnätsavtal och elförsäljningsavtal enligt
vilka distributionen sker via distributions-
nätsinnehavarens distributionsnät. Om el-
användaren har köpt sin el via ett internt el-
nät i en fastighet eller i en motsvarande fas-
tighetsgrupp, skall elanvändaren ersätta
fastighetsinnehavaren för de kostnader som
ändringsarbeten med anknytning till elmät-
ningen har förorsakat när användaren
övergår till att köpa el via distributionsnäts-
innehavarens distributionsnät.

27 d §

Prisavdrag

— — — — — — — — — — — — — —

27 d §

Prisavdrag på grund av ett fel

— — — — — — — — — — — — — —

(ny) 27 f §

Standardersättning på grund av avbrott i
nättjänsten

Elanvändaren har rätt till en standarder-
sättning på basis av ett sammanhängande
avbrott i nättjänsten, om distributionsnäts-
innehavaren eller minutförsäljaren, som
säljer el till elanvändarna via ett internt el-
nät i en fastighet eller i en motsvarande fas-
tighetsgrupp, inte visar att avbrottet i nät-
tjänsten beror på ett hinder som står utanför
hans påverkningsmöjligheter och som han
skäligen inte kan förutsättas beakta i sin
verksamhet och vars följder han inte har
kunnat undvika eller övervinna trots att han
har iakttagit all omsorgsfullhet.

Av elanvändarens årliga avgift för nät-
tjänsten utgör standardersättningen

10 procent, när avbrottet har varat minst
12 timmar men mindre än 24 timmar,

25 procent när avbrottet har varat minst
24 timmar men mindre än 72 timmar,

50 procent när avbrottet har varat minst
72 timmar men mindre än 120 timmar samt

100 procent när avbrottet har varat minst
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120 timmar.
Standardersättningens maximibelopp till

följd av ett avbrott i nättjänsten är dock 700
euro per elanvändare. Standardersättnin-
gens maximibelopp kan justeras genom en
förordning av statsrådet så att det motsva-
rar ändringen i penningvärdet.

Om en elanvändare till följd av ett avbrott
i nättjänsten betalas en sådan standarder-
sättning som avses i 2 mom., har han inte
rätt till ett sådant prisavdrag som anges i 27
d § för samma avbrott.

Från bestämmelserna i denna paragraf
får avvikelse inte göras genom avtal till
skada för elanvändaren.

27 f §

Ansvariga parter

Elanvändaren har alltid rätt att hos distri-
butionsnätsinnehavaren framställa ett yr-
kande som grundar sig på ett fel. Yrkandet
skall framställas inom skälig tid från det att
elanvändaren upptäckte eller borde ha upp-
täckt felet och han hade de uppgifter om
distributionsnätsinnehavaren som behövs för
att framställa yrkandet.

Distributionsnätsinnehavaren ansvarar för
ett fel gentemot en konsument, om inte dist-
ributionsnätsinnehavaren inom en skälig tid
från det att han har fått kännedom om yr-
kandet meddelar konsumenten den minut-
försäljare som är ansvarig för felet och som
åtar sig att svara för det skadestånd eller det
prisavdrag som blir följden av felet.

(ny)

27 g §

Ansvariga parter

Elanvändaren har alltid rätt att hos dist-
ributionsnätsinnehavaren framställa ett yr-
kande som grundar sig på ett fel samt på ett
sådant avbrott i nättjänsten som avses i 27
f §. Yrkandet skall framställas inom skälig
tid från det att elanvändaren upptäckte eller
borde ha upptäckt felet eller avbrottet i nät-
tjänsten och han hade de uppgifter om dist-
ributionsnätsinnehavaren som behövs för att
framställa yrkandet.

Distributionsnätsinnehavaren ansvarar för
ett fel gentemot en konsument, om inte dis-
tributionsnätsinnehavaren inom en skälig tid
från det att han har fått kännedom om yr-
kandet meddelar konsumenten den minut-
försäljare som är ansvarig för felet och som
åtar sig att svara för det skadestånd eller det
prisavdrag som blir följden av felet.

Distributionsnätsinnehavaren och minut-
försäljaren, som levererar el via ett internt
elnät i en fastighet eller i en motsvarande
fastighetsgrupp, ansvarar för ett sådant av-
brott i nättjänsten som avses i 27 f § gent-
emot elanvändaren. Dessutom ansvarar
distributionsnätsinnehavaren för avbrott i
nättjänsten i hans nät också gentemot en el-
användare, som köper el via ett internt elnät
i en fastighet eller i en motsvarande fastig-
hetsgrupp som har anslutits till innehava-
rens distributionsnät, om inte distributions-
nätsinnehavaren inom en skälig tid från det
att han har fått kännedom om yrkandet



RP 218/2002 rd
Gällande lydelse Förslagen lydelse
64

meddelar elanvändaren den minutförsäljare
som åtar sig att svara för den standarder-
sättning som grundar sig på avbrottet i nät-
tjänsten.

27 g §

Avbrott i elleveransen av skäl som beror på
minutförsäljaren

— — — — — — — — — — — — — —

27 h §

Avbrott i elleveransen av skäl som beror på
minutförsäljaren

— — — — — — — — — — — — — —

27 h §

Avbrott i elleveransen av skäl som beror på
elanvändaren

— — — — — — — — — — — — — —

27 i §

Avbrott i elleveransen av skäl som beror på
elanvändaren

— — — — — — — — — — — — — —

27 i §

Hävning av anslutningsavtal

— — — — — — — — — — — — — —

27 j §

Hävning av anslutningsavtal

— — — — — — — — — — — — — —

27 j §

Distributionsnätsinnehavarens rätt att häva
ett elnätsavtal och minutförsäljarens rätt att

häva ett elförsäljningsavtal

Distributionsnätsinnehavaren har rätt att
häva ett elnätsavtal och minutförsäljaren ett
elförsäljningsavtal, om

1) elanvändaren väsentligt har brutit mot
sina förpliktelser enligt avtalet och avtals-
brottet inte har åtgärdats inom en skälig tid
som distributionsnätsinnehavaren eller mi-
nutförsäljaren har meddelat skriftligen, eller
om

2) elleveransen till ett eldriftsställe som
avses i avtalet har avbrutits på en sådan
grund om vilken bestäms i 27 h § 1 mom.
och avbrottet har varat i minst en månad.

Ett elnätsavtal och ett elförsäljningsavtal
får på grund av konsumentens dröjsmål med
betalningen hävas endast i ett sådant fall
som nämns i 1 mom. 2 punkten.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom.
får ett elnätsavtal och ett elförsäljningsavtal
hävas omedelbart, om elanvändaren har
gjort sig skyldig till tillgrepp av el, uppsåtlig

27 k §

Distributionsnätsinnehavarens rätt att häva
ett elnätsavtal och minutförsäljarens rätt att

häva ett elförsäljningsavtal

Distributionsnätsinnehavaren har rätt att
häva ett elnätsavtal och minutförsäljaren ett
elförsäljningsavtal, om

1) elanvändaren väsentligt har brutit mot
sina förpliktelser enligt avtalet och avtals-
brottet inte har åtgärdats inom en skälig tid
som distributionsnätsinnehavaren eller mi-
nutförsäljaren har meddelat skriftligen, eller
om

2) elleveransen till ett eldriftsställe som
avses i avtalet har avbrutits på en sådan
grund om vilken bestäms i 27 i § 1 mom.
och avbrottet har varat i minst en månad.

Ett elnätsavtal och ett elförsäljningsavtal
får på grund av konsumentens dröjsmål med
betalningen hävas endast i ett sådant fall
som nämns i 1 mom. 2 punkten.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom.
får ett elnätsavtal och ett elförsäljningsavtal
hävas omedelbart, om elanvändaren har
gjort sig skyldig till tillgrepp av el, uppsåtlig
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skadegörelse på utrustning som försäljaren
eller distributionsnätsinnehavaren ansvarar
för eller till att ha brutit sigill som försälja-
ren har fäst.

Distributionsnätsinnehavaren eller på mot-
svarande sätt minutförsäljaren skall sända
sin avtalspart ett skriftligt meddelande om
hävningen av avtalet och i detta skall näm-
nas grunden för hävningen och den tidpunkt
då avtalet upphör att gälla.

Från bestämmelserna i 1 mom. får avvi-
kelse inte göras till nackdel för en elanvän-
dare som omfattas av leveransskyldigheten.

skadegörelse på utrustning som försäljaren
eller distributionsnätsinnehavaren ansvarar
för eller till att ha brutit sigill som försälja-
ren har fäst.

Distributionsnätsinnehavaren eller på
motsvarande sätt minutförsäljaren skall sän-
da sin avtalspart ett skriftligt meddelande
om hävningen av avtalet och i detta skall
nämnas grunden för hävningen och den tid-
punkt då avtalet upphör att gälla.

Från bestämmelserna i 1 mom. får avvi-
kelse inte göras till nackdel för en elanvän-
dare som omfattas av leveransskyldigheten.

42 §
— — — — — — — — — — — — — —

(ny)

42 §
— — — — — — — — — — — — — —

En behörig tjänsteman vid elmarknads-
myndigheten har rätt att utföra granskning
för övervakning av att bestämmelserna i
denna lag och de 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 utövar sådan verksam-
het som skall övervakas skall på yrkande för
den tjänsteman som utför granskningen visa
de handlingar och registreringar i datasys-
temet samt ordna tillträde till de elanord-
ningar och elanläggningar som kan ha be-
tydelse vid övervakningen av att bestämmel-
serna i denna lag eller de föreskrifter som
utfärdats med stöd av den följs. Den tjäns-
teman som utför granskningen har rätt att
avgiftsfritt ta kopior av de handlingar som
skall granskas samt utskrifter av de regist-
reringar som finns i datasystemet.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Bestämmelserna i denna lag tillämpas

också på elavtal som ingåtts innan lagen
träder i kraft. Om nättjänsten är avbruten
när denna lag träder i kraft, anses avbrotts-
tiden enligt 27 f § 2 mom. börja vid den tid-
punkt då lagen träder i kraft.

Maximibeloppet av den standardersätt-
ning som skall betalas till följd av avbrott i
nättjänsten är 350 euro, ifall det avbrott
som utgör grund för standardersättningen
har börjat innan två år har förflutit från det
lagen träder i kraft.

———
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2.

Lag

om ändring av 4 kap. 6 § naturgasmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 4 kap. 6 § naturgasmarknadslagen av den 31 maj 2000 (508/2000):

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

Naturgasförsäljning och naturgasförbrukarens ställning

6 §
I fråga om konsumentskyddet vid mark-

nadsföring av naturgas gäller vad som i
27 a—27 f § elmarknadslagen (386/1995)
bestäms om standardersättning, skadestånd
på grund av dröjsmål, fel, prisavdrag, ska-
destånd på grund av fel och om de ansvariga
parterna.

6 §
I fråga om konsumentskyddet vid mark-

nadsföring av naturgas gäller vad som i
27 a—27 e och 27 g § elmarknadslagen
(386/1995) bestäms om standardersättning
vid dröjsmål med kopplandet av en anslut-
ning, skadestånd på grund av dröjsmål, fel,
prisavdrag på grund av fel, skadestånd på
grund av fel och om de ansvariga parterna.

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

———


