INSTRUKTIONER FÖR IFYLLNAD AV ANSÖKAN OM ELNÄTSTILLSTÅND FÖR
DISTRIBUTIONSNÄTSINNEHAVARE

1

Tillståndssökande

Sammanslutning eller inrättning som utövar elaffärsverksamhet ska uppge
1.1 Namn
1.2 Hemort
1.3 Telefonnummer
1.4 E-post
1.5 Utdelningsadress
1.6 Postnummer och -anstalt
1.7 FO-nummer
1.8 Verksamhetsstart
 Inledningsdatum för elnätsverksamheten
Kontaktperson:
1.9 Namn
1.10 Telefon
1.11 E-post

2

Verksamhetens art samt verksamhetsområde

Sökande som utövar distributionsnätsverksamhet på det föreslagna ansvarsområdet ska i punkt 2 uppge följande:
2.1 Elnätsverksamhet
2.1.1 Föreslaget ansvars- eller verksamhetsområde
 Kommunerna eller kommundelarna på det föreslagna ansvarsområdet
 Kommentar om det föreslagna ansvarsområdet inte är detsamma som området i det tidigare
elnätstillståndet
 Mängden överförd energi i 400 V-nät de tre senast avslutade kalenderåren
 Totalt antal producenter och konsumenter som anslutit sig till nätet
2.1.2

2.1.3


Karta över området
Karta över det föreslagna ansvarsområdet i skala 1:200 000 samt vid behov noggrannare delkartor
Uppgifter om nätet
Kilometer ledningar samt transformator- och kopplingsstationer per spänningsnivå

Sökande som på sitt verksamhetsområde bedriver distributionsnätverksamhet endast i högspänningsnät ska i
punkt 2 lämna följande uppgifter:
2.1 Elnätsverksamhet
2.1.1 Föreslaget ansvars- eller verksamhetsområde
 Fritt formulerad beskrivning av verksamhetsområdet
 Totalt antal producenter och konsumenter som anslutit sig till nätet
 Kommentar om det föreslagna verksamhetsområdet inte är detsamma som området i det tidigare
elnätstillståndet
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2.1.3

2.1.4

3

Uppgifter om nätet
Kilometer ledningar samt transformator- och kopplingsstationer per spänningsnivå
Karta över nätet

Bilagor

3.1 Upplysningar om den sökande
3.1.1 Om den sökande är ett bolag, ska en kopia av bolagsordningen eller bolagsavtalet bifogas
3.1.2 Om den sökande är ett andelslag, ska en kopia av dess stadgar bifogas
3.1.3 Registerutdrag
Punkterna 3.1.1–3.1.3
 Om den sökande är ett bolag, ett andelslag eller annan sammanslutning ska denne lämna en kopia av
bolagsordningen eller bolagsavtalet samt ett utdrag ur handels- eller stiftelseregistret eller motsvarande
utredning av sammanslutningen. Offentligrättsliga organ ska lämna in sin instruktion eller motsvarande
dokument.
3.1.4 Motsvarande upplysningar om annan sammanslutning eller inrättning
 Utredningar motsvarande punkterna 3.1.1–3.1.3 över annan sammanslutning eller inrättning
3.1.5 Intyg över den sökandes befogenhet att besluta över tillgångar
 Intyg över att den sökande har befogenhet att besluta om tillgångar som behövs för drift, underhåll och
utveckling av elnätet. Bilagan lämnas på Energimyndighetens färdiga underlag som ska undertecknas
(Distributionsnätsinnehavarens intyg över befogenhet att besluta om tillgångar.pdf)
3.1.6 Intyg över den sökandes befogenhet att ingå anslutnings- och elnätsavtal
 Intyg över att den sökande har befogenhet att ingå anslutningsavtal och elnätsavtal med nätanvändare
Bilagan lämnas på Energimyndighetens färdiga underlag som ska undertecknas
(Distributionsnätsinnehavarens intyg över befogenhet att besluta om anslutnings- och elnätsavtal.pdf)
3.2 Upplysningar om organisation och anställda
3.2.1 Driftsledarens namn och utredning av dennes kompetens och anställning
 Kopia av driftsledarens certifikat och utredning av dennes position i organisationen
 Om driftsledaren arbetar på deltid, ska av informationen framgå det sökande bolagets andel av
arbetstiden och namnen på de arbetsgivare där personen ifråga arbetar i motsvarande uppgift.
3.2.2 Elarbetsledarens namn och utredning av dennes kompetens och anställning (om den sökande utför
sådant elarbete, för vilket det enligt elsäkerhetslagen krävs en ledare av elarbetet )
 Kopia av elarbetsledarens certifikat samt motsvarande uppgifter som om driftchefen.
3.2.3 Organisationsschema
 Organisationsschema enligt den sökandes egen praxis
3.2.4 Utredning av tillräckligt antal fast anställd personal och av personalens utbildning
 En utredning av tillräckligt antal fast anställd personal och personalens utbildning lämnas per funktion
enligt den sökandes organisation. Av utredningen ska framgå att den sökande har tillräckligt med
personal som motsvarar omfattningen och arten av den sökandes nätverksamhet.
3.2.5 Utredning av samarbets- eller leverantörsavtal med väsentlig inverkan på delfunktionerna i
elnätsverksamheten
 Utredning av hur den sökande har organiserat sin elnätsverksamhet, inklusive planering, byggande,
underhåll och drift av elnätet, anslutande av nätanvändares elanläggningar till elnätet, elmätning,
kundservice eller andra funktioner inom elöverföring eller eldistribution. Dessutom ska den sökande
lämna en utredning över eventuella samarbets- eller leverantörsavtal inom ovannämnda funktioner.
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3.3 Upplysningar om ekonomin
3.3.1 Bokslut för föregående räkenskapsperiod
 Den sökande ska lämna ett bokslut för föregående räkenskapsperiod inklusive årsredovisning. Om den
sökande har ett elnätstillstånd sedan tidigare och nätverksamheten därmed har särredovisats, ska den
sökande lämna ett bokslut för föregående räkenskapsperiod där elnätsverksamheten har särredovisats.
3.3.2 Upplysningar om koncernförhållanden
 Då den sökande är ett koncernbolag ska av uppgifterna framgå namnen på samtliga bolag i koncernen
och koncernbolagens inbördes ägarandelar
3.3.3 Utredning av uppfyllande av kraven på juridiskt åtskild mellan företag
 Nätverksinnehavare som under de senaste tre avslutade kalenderåren har överfört minst 200
gigawattimmar per år i 400 V-nät och som verkar inom ett elproduktions- eller elförsäljningsföretag eller
i en företagsgrupp under samma bestämmande inflytande, ska lämna en utredning över att kraven på
juridiskt åtskild mellan företag uppfylls. Av den fritt formulerade utredningen ska det framgå att den
sökande rättsligt, organisatoriskt och beslutsmässigt är en särskild juridisk person utan koppling till
företagen inom elleverans och -produktion. Av utredningen ska även framgå hur varumärket skiljer sig
från varumärkena för företagets eller företagsgruppens enheter inom elproduktion och elleverans samt
det, att tillståndsansökaren använder sitt eget namn och varumärke i sin kommunikation.
 En nätinnehavare enligt ovan som har minst 50 000 nätanvändare ska dessutom i sin utredning påvisa att
denne uppfyller kraven gällande oberoende tilldelning av ledningens anställningsförmåner, företagets
icke-diskrimineringsprogram och ledningens oberoende ställning. För att påvisa oberoende tilldelning av
anställningsförmåner ska det finnas en utredning där man presenterar grunderna för ledningens
anställningsförmåner i nätbolaget och vem som betalar de eventuella anställningsförmånerna. I enlighet
med 2 §, 1 mom. 2 punkten i HIMf (922/2006) avses med anställningsförmån lön eller annat vederlag
för arbete som utförts för arbetsgivarens räkning, vilken baserar sig på avtal eller på det
premieringssystem som riktas till ledningen. I utredningen ska också framkomma en oberoende
ansvarsperson som utnämnts för åtgärdsprogrammet samt datum för fastställandet av
åtgärdsprogrammet, om ett program redan har upprättats. Namn och ställning för de personer som hör
till ledningen i nätinnehavaren och elproduktions- eller elförsäljningsföretag under samma bestämmande
inflytande ska presenteras så att ledningens oberoende kan utredas. I enlighet med 2 § 1 mom. 1 punkten
i HIMf (922/2006) avses med nätinnehavarens ledning sammanslutningens verkställande direktör samt
en medlem i styrelsen eller motsvarande organ.
3.3.4 Upplysningar om metodiken för särredovisat bokslut
 I utredningen av metodiken för särredovisning ska det ingå en beskrivning av vad de särredovisade
verksamheterna inbegriper samt av hur intäkterna, kostnaderna och balansposterna fördelas i
verksamheterna. En sökande som inte tidigare har gjort särredovisning ska presentera en plan för
metodiken i särredovisningen.
3.3.5 Resultat- och balansbudget för nätverksamheten för innevarande år och de tre nästföljande åren.
Resultatbudget lämnas in om en sådan finns
 Resultat- och balansbudgeten ska presenteras i euro.
 I balansbudgeten ska anläggningstillgångarna uppdelas åtminstone på distributionsnät, övrigt nät och
övriga anläggningstillgångar
 Resultat- och balansbudgeten ska redovisas på det bifogade Excel-underlaget
(Distributionsnatsinnehavarens_resultat-och_balansbudget.xls). Om någon uppgift inte kan lämnas med
den noggrannhet som Excel-underlaget kräver, ska uppgiften lämnas i kolumnen "Tilläggsuppgifter" på
ifrågavarande rad.
3.3.6 Investeringsplan för nätverksamheten för innevarande år och de tre följande åren
 Investeringsplanerna ska presenteras i euro
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3.3.7


Finansieringsplan för nätverksamheten för innevarande år och de tre följande åren
Av finansieringsplanen ska följande framgå (om tillämpligt):

Finansieringskällor:
nettoresultat
avskrivningar
extraordinära intäkter/kostnader
ökning av eget kapital
ökning av långfristiga lån
ökning av kortfristiga lån
ökning av anslutningsavgifter

Medelanvändning:
investeringar i distributionsnät
övriga investeringar i nät
övriga investeringar
förändring av rörelsekapital
ökning av övriga finansieringstillgångar
avbetalning av långfristiga lån
avbetalning av kortfristiga lån
skatter
utdelning eller annan vinstfördelning

3.4 Övriga upplysningar
3.4.1 Om den sökande inte själv äger nätet eller nätavsnittet, ska den sökande lämna in en kopia av de avtal
som ger den sökande besittningsrätten till nätet eller nätavsnittet
3.4.2 Andra bilagor
 Den sökande kan lämna in andra bilagor vid behov eller på anmodan av
Energimyndigheten
 Exempelvis kan Energimyndigheten utöver punkt 3.3 Upplysningar om ekonomin besluta att
begära ytterligare information om den sökandes ekonomi och den sökande är skyldig att
lämna denna information. Verket kan även ålägga den sökande att redogöra för sitt
kreditbetyg eller lämna tilläggsinformation om säkerheter, beroende på de föreslagna
finansiella arrangemangen (kapitalstrukturen).

4
4.1
4.2
4.3

Underskrift
Ort
Datum
Namnteckning och namnförtydligande

Om ansökan eller dess bilagor innehåller information som ni anser innehålla affärshemligheter, ska dessa
och de lagrum som sekretessen grundar sig på tydligt framgå av dokumenten.

