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109/2019

Lag
om ändring av 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013) 10 § 1 mom. och

16 § 1 mom. 1 punkten, sådana de lyder, 10 § 1 mom. i lag 1432/2014 och 16 § 1 mom.
1 punkten delvis ändrad i lag 589/2017, som följer:

10 §

Villkor och metoder som fastställs av Energimyndigheten

Energimyndigheten ska genom ett beslut (beslut om fastställande) fastställa att en nät-
innehavare, en systemansvarig stamnätsinnehavare och en systemansvarig överförings-
nätsinnehavare samt en innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad natur-
gas ska iaktta följande villkor för tjänsterna och metoder för prissättning av tjänsterna inn-
an dessa införs:

1) metoderna för bestämmande av nätinnehavarens intäkter av nätverksamheten och de
avgifter som ska tas ut för överföringstjänsten under tillsynsperioden,

2) villkor, förutsättningar och tariffer som gäller tillträde till behandlingsanläggningar
för kondenserad naturgas,

3) villkoren för nätinnehavarens överföringstjänst,
4) villkoren för nätinnehavarens anslutningstjänst och metoderna för bestämmande av

de avgifter som tas ut för anslutningen,
5) villkoren för hantering av överbelastning och fördelningen av överföringskapacite-

ten i stamnätet och överföringsnätet samt metoderna för bestämmande av de avgifter som
tas ut för överbelastningen och metoderna för användningen av inkomster från hantering-
en av överbelastning,

6) villkoren för de tjänster som omfattas av systemansvaret för en systemansvarig
stamnätsinnehavare och en systemansvarig överföringsnätsinnehavare samt metoderna
för bestämmande av avgifterna för nämnda tjänster,

7) den systemansvariga stamnätsinnehavarens villkor för de centraliserade informa-
tionsutbytestjänsterna för elhandeln samt metoderna för bestämmande av de avgifter som
tas ut för den systemansvariga stamnätsinnehavarens uppgift att utveckla det informa-
tionsutbyte som krävs för elhandel och balansavräkning och för bestämmande av de av-
gifter som tas ut för de centraliserade informationsutbytestjänsterna för elhandeln.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
RP 144/2018
EkUB 21/2018
RSv 162/2018

1



109/2019  
16 §

Påföljdsavgift

En näringsidkare kan påföras en påföljdsavgift, om denne uppsåtligen eller av oaktsam-
het

1) bryter mot eller underlåter att iaktta någon av följande bestämmelser i elmarknads-
lagen:

a) bestämmelserna i 18, 20–24, 24 a, 24 b, 25, 26, 43, 53, 53 a eller 54–56 § om ord-
nande av tillträde till nätet och nättjänster eller prissättningen av nättjänsterna,

b) bestämmelserna i 19, 40, 41 eller 50–52 § om utvecklande av elnätet eller kvalitets-
krav i fråga om nätets funktion,

c) bestämmelserna i 30 § om en stamnätsinnehavares och en juridiskt åtskild distribu-
tionsnätsinnehavares rätt att bedriva elanskaffning och elleverans eller bestämmelserna i
60 eller 61 § om juridiskt åtskild distributionsnätsverksamhet,

d) bestämmelserna i 33 eller 34 § om skyldighet att anmäla en affärstransaktion eller
åtgärd eller bestämmelserna i 37 § om förbud mot att genomföra en affärstransaktion eller
vidta en åtgärd,

e) bestämmelserna i 42, 45–47 eller 49 a § om stamnätsinnehavarens uppgifter eller
om skyldigheter i anslutning till dem,

f) bestämmelserna i 57 eller 69 § om distributionsnätsinnehavarens eller detaljförsälja-
rens fakturering,

g) bestämmelserna i 65 § om skyldighet att anmäla underhållsstopp vid kraftverk eller
Energimyndighetens beslut om flyttning av underhållsstoppet,

h) bestämmelserna i 66 § om bevarande av avtalsuppgifter,
i) bestämmelserna i 67 § om leveransskyldighet eller skyldigheter i anslutning till den,
j) bestämmelserna i 73 eller 75 § om balansansvar och anmälningsskyldighet för par-

terna på elmarknaden eller nätinnehavarna,
k) bestämmelserna i 74 § om skyldigheter som gäller nätinnehavarnas eller de balans-

ansvarigas balansavräkning,
l) bestämmelserna i 75 a § om skyldighet att anlita centraliserade informationsutbytes-

tjänster för elhandeln,
m) bestämmelserna i 75 b § om informationshanteringen i samband med marknadspro-

cesserna för elhandeln,
n) bestämmelserna i 76 § om sekretess, tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande, för-

utsatt att näringsidkaren är en juridisk person, eller
o) bestämmelserna i 77–80 eller 82 § om särredovisning av verksamheter,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2019.
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