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LANDSKAPSFÖRORDNING
om ändring av landskapsförordningen om elmarknaden
Föredragen för Republikens President den
Utfärdad i Mariehamn den 10 maj 2007

Utfärdad i Mariehamn den 21 september 2006
Med stöd av 12 §, 12b §, 19 §, 20a §, 21 § och
66 § ellagen (1982:38) för landskapet Åland, av
dessa lagrum 12 §, 12b § och 19 § sådana de
lyder i landskapslagarna 1999/43 och 2006/76,
20a § och 21 § sådana de lyder i landskapslagen
1999/43 och 66 § sådan den lyder i landskapslagen 1998/77,
upphävs 2 och 3 §§ landskapsförordningen
(1999:65) om elmarknaden,
ändras i förordningen rubriken till 2 kap., 4 §
3 mom. 2 p., 5 §, 6 §, 8 §, 9 § 1 mom., 11 §, 15 § 1
och 4 mom., 17 § 1 mom., 18–20 §§ och 22 §, av
dessa lagrum 19 § sådan den lyder i landskapsförordningen 2001/39 samt 20 § och 22 § sådana
de lyder i landskapsförordningen 2000/25,
fogas till förordningen ett nytt 4a kap. omfattande 18a–18c §§ samt
ersätts i förordningen ordet ”landskapsstyrelsen” med ”landskapsregeringen” som följer:

5§
Den som har elnätstillstånd skall på begäran
ge offerter om överföring av el. Om en tillståndshavare vägrar överföra el skall denna motivera
sin vägran för kunden.
6§
Anslutningsvillkoren för sådana kunder som
ansluter sig till elnätet med en nominell spänning om högst 20 kilovolt och som inte är elproduktionsinrättningar skall vara offentliga
och allmänna.

2 kap.
Elnätstillstånd, anslutning och överföring

8§
För elanvändare med säkringsabonnemang
om 80 ampere eller högre som har bytt leverantör skall mätningen av förbrukad el avse överförd el under varje timme. För elanvändare som
har säkringsabonnemang om högst 63 ampere
samt elanvändare med säkringsabonnemang
om 80 ampere eller högre som inte har bytt
leverantör sker mätning på det sätt som nätinnehavaren bestämmer.

4§
-------------------------------------Till ansökan fogas:
-------------------------------------2) utredningar som visar att sökanden har de
förutsättningar som krävs enligt 10 § ellagen
(1982:38) för landskapet Åland, samt
--------------------------------------

9§
Nätinnehavaren är skyldig att skaffa, äga och
installera den mätapparatur som behövs för
minutförsäljning och överföring av el. Nätinnehavaren är dessutom skyldig att kontrollera och
underhålla mätapparaturen samt att rapportera mätdata till parterna.
--------------------------------------
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11 §
Nätinnehavaren skall ordna avläsningen av
de mätare vars uppgifter ligger till grund för
balansavräkning, schablonavräkning och fakturering samt registreringen av mätningsuppgifterna och anmälningen av dem till parterna på
elmarknaden. Avläsning skall ske minst en
gång per kalendermånad.
Den som utför mätning skall till den som utför
balansavräkningen lämna de mätningsuppgifter per driftsställe eller per mätning som behövs
vid balansavräkningen, schablonavräkningen
och faktureringen.
15 §
Distributionsnätsinnehavaren skall organisera balansavräkningen och schablonavräkningen samt det informationsutbyte som sammanhänger med den i fråga om de öppna leveranserna i distributionsnätet.
-------------------------------------Distributionsnätsinnehavaren skall för realiserandet av balansansvaret samt för fakturering till elleverantören meddela de leveranser
som har beräknats i samband med balansavräkningen och schablonavräkningen och som
gäller parterna på elmarknaden.
17 §
Kraftnät Åland Ab skall utreda balansen för
hela landskapet samt de balansansvarigas balanser. Balansavräkningen skall resultera i balansavvikelsen mellan Kraftnät Åland Ab och
de balansansvariga samt balansavvikelsen
mellan landskapet och Sverige. Kraftnät Åland
Ab skall också på begäran av en balansansvarig
utreda schablonavräkningen i efterhand.
-------------------------------------18 §
Utöver vad som anges särskilt i denna förordning är parterna på elmarknaden skyldiga att
på begäran meddela nätinnehavaren, den som
utför partens balansavräkning och Kraftnät
Åland Ab mätningsuppgifter som gäller produktion, förbrukning och leveranser av el, om erhållandet av uppgifterna är motiverat med tanke
på balansavräkningen, schablonavräkningen
eller för att den andra parten skall kunna uppfylla sitt balansansvar. Den balansansvariga är
dessutom skyldig att bistå Kraftnät Åland Ab
vid korrigeringen av felaktiga balansavräkningsuppgifter om det krävs för att utföra balansavräkningen för hela landskapet.

4a kap.
Schablonavräkning
18a §
Elleveranser till användare vars förbrukning
inte mäts per timme avräknas månadsvis med
hjälp av schablonvärden.
Som grund för schablonavräkningen används
månadens förbrukning. Med månadens förbrukning avses den förbrukning som skett efter det
sista mätvärdet vid förra månadens avräkning
till och med det sista mätvärdet i månaden. Om
det saknas mätvärde för det sista dygnet i månaden används i stället det första mätvärdet i
följande månad.
Avräkningen skall ske inom tio arbetsdagar
efter kalendermånadens utgång.
18b §
Distributionsnätsinnehavaren beräknar schablonvärden för de elanvändare som bytt leverantör
genom att fördela deras sammanlagda förbrukning över månadens timmar i enlighet med nätprofilen. Med nätprofilen avses distributionsnätets nätuttag korrigerat med produktion från produktionskällor över 100 kW minskat med summan av elleveranser till användare vars förbrukning mäts per timme.
18c §
Kraftnät Åland Ab meddelar dygnsvis distributionsnätens nätprofil per timme till leverantörerna.
Distributionsnätsinnehavaren meddelar efter månadens slut till Kraftnät Åland Ab summauppgifter per balansansvarig för användare vars förbrukning skall schablonavräknas.
Till balansansvariga meddelar nätinnehavaren
uppgifter per användare. Uppgifterna lämnas i
elektroniskt format enligt överenskommelse.
19 §
Byggande av elledning som kräver landskapsregeringens tillstånd skall anmälas till den
eller de kommuner som berörs, om inte kommunens samtycke fordras. Anmälan skall göras när
planeringen inleds.
En tillståndsansökan skall omfatta uppgifter om vem som låter bygga ledningen och om
dess tekniska uppbyggnad, motiv för byggandet,
ritning över ledningens planerade sträckning,
tidsplan för byggnadsarbetet, utredning om
miljöpåverkan och förhållandet till det aktuella
områdets markdisposition, tillstånd att dra
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ledningen över annans fastighet samt övriga
uppgifter som är nödvändiga för behandling av
tillståndsansökan.
Landskapsregeringen ger på begäran av den
sökande ett förhandsutlåtande när det gäller
ansökan om byggnadstillstånd för elledning.
20 §
Med de avvikelser som anges i detta kapitel
skall följande riksförfattningar tillämpas i
landskapet:
1) handels- och industriministeriets beslut
om anmälan till elmarknadsmyndigheten om
försäljningsvillkoren för och -priserna på nättjänster (FFS 1256/1995),
2) handels- och industriministeriets beslut
om specificering av försäljningspriserna på el
vid faktureringen (FFS 1257/1995),
3) handels- och industriministeriets beslut
om publicering och anmälan till elmarknadsmyndigheten av elminutförsäljarens försäljningsvillkor och -priser (FFS 1424/1995),
4) handels- och industriministeriets beslut
publicering och anmälan till elmarknadsmyndigheten av elnätsverksamhetens nyckeltal
(FFS 1637/1995) samt
5) handels- och industriministeriets beslut
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om det förfaringssätt som skall iakttas vid
informationsutbytet i anslutning till utredningen av handeln med el (FFS 602/1998)
Författningarna tillämpas sådana de lyder
när denna förordning träder i kraft. Sker därefter ändringar i författningarna skall de ändrade
bestämmelserna tillämpas i landskapet från
det att de träder i kraft i riket.
22 §
De författningar som avses i 20 § skall tillämpas med följande avvikelser:
1) Vad som föreskrivs om landets gränser
skall avse landskapets gränser.
2) Bestämmelserna i 7 § handels- och industriministeriets beslut om det förfaringssätt
som skall iakttas vid informationsutbytet i
anslutning till utredningen om handeln med el
tillämpas inte i landskapet. I stället skall den
där avsedda rapporteringen ske enligt överenskommelse mellan berörda parter.
__________
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
__________

Mariehamn den 10 maj 2007
ROGER NORDLUND
lantråd
Britt Lundberg
föredragande ledamot

76

År
År2007.
2006.Nr
Nr21
0

Nr 21, utgiven från tryckeriet den 30 maj 2007.
Mariehamn 2007 – Ålandstryckeriet

