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Föreskrift om tillämpning av eldistributionsnät för nya kundgrupper vid till-
syn av höjningstak i enlighet med 26 a § i elmarknadslagen 

 

Helsingfors 20.12.2019 

 ________________ 
 
Energimyndigheten har med stöd av 26 a § (25.8.2017/590) i elmarknadslagen (588/2013) 
föreskrivit: 

1 § 
Tillämpningsområde 

 
Den här föreskriften tillämpas vid tillsynen av höjning av avgifter för eldistribution i enlighet 
med 26 a § i elmarknadslagen (kundgruppsspecifikt).  
 
 
 

2 § 
Tillsyn av höjningen av höjningen av avgifter för eldistributionen kundgruppsspeci-

fikt  
 
I enlighet med 26 a § i elmarknadslagen får nätinnehavaren höja sina avgifter för elöverföring 
och eldistribution med högst 15 procent jämfört med de avgifter som nätinnehavaren tagit ut 
för elöverföring och eldistribution under de tolv månader som omedelbart föregår höjningen. 
Om nätinnehavaren under den period på tolv månader som börjar från och med höjningen hö-
jer avgifterna för elöverföring och eldistribution ytterligare, får summan av de avgiftshöjningar 
som tas ut under denna tid inte heller överstiga 15 procent av beloppet av de avgifter som ta-
gits ut under de tolv månader som föregick den första höjningen. 
 
Den maximala godtagbara höjningen beräknas utifrån den genomsnittliga totalavgift som nät-
innehavaren tar ut av varje kundgrupp som representerar användarna av elnätet under en 
granskningsperiod på tolv månader. 
 

3 § 
De kundgrupper som avses i 26 a § i elmarknadslagen 

 
Som sådana kundgrupper som avses i 26 a § elmarknadslagen tillämpar Energimyndigheten 
följande typanvändare: 
 

1) Sommarstuga, förbrukning endast under sommaren, huvudsäkring 3x25A, elförbrukning 
1 000 kWh/år 

2) Höghuslägenhet, huvudsäkring 1x25A, elförbrukning 1 500 kWh/år 
3) Höghuslägenhet, huvudsäkring 3x25A, elförbrukning 2 500 kWh/år 
4) Småhus, ingen eluppvärmning, 3x25A, elförbrukning 5 000 kWh/år 
5) Energieffektivt småhus, eluppvärmning, huvudsäkring 3x25A, elförbrukning 10 000 

kWh/år 
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6) Småhus, direkt eluppvärmning, uppvärmning av bruksvatten med nattström, huvudsäk-
ring 3x25A, elförbrukning 16 000 kWh/år 

7) Småhus, ackumulerande eluppvärmning, huvudsäkring 3x25A, elförbrukning 19 000 
kWh/år 

8) Utomhusbelysning, skymningsrelä, huvudsäkring 3x35A, elförbrukning 34 000 kWh/år 
9) Lantbruk, boskapsskötsel, huvudsäkring 3x35A, elförbrukning 42 000 kWh/år  
10) Affärsliv, korta öppettider, stängt på veckoslut, huvudsäkring 3x63A, elförbrukning 

50 000 kWh/år 
11) Industri, 1-skifte, huvudsäkring 3x160A, elförbrukning 180 000 kWh/år 
12) Affärsliv, långa öppettider, öppet på veckoslut, huvudsäkring 3x400A, elförbrukning 

600 000 kWh/år 
13) Industri, 1-skifte, mellanspänningsanslutning, elförbrukning 1 000 000 kWh/år 
14) Industri, 3-skifte, mellanspänningsanslutning, elförbrukning 6 000 000 kWh/år 

 
Den tidsmässiga fördelningen av årsenergin och toppeffekter har separat specificerats för varje 
kundgrupp och kan erhållas hos Energimyndigheten. 
 
De kundgruppsspecifika snittpriserna beräknas bolagsspecifikt och offentliggörs månatligen på 
Energimyndighetens internetsida. Snittpriset inkluderar samtliga skatter, inklusive elskatt. Nät-
innehavaren ska underrätta de gällande försäljningspriserna för nättjänsterna i enlighet med 
Energimyndighetens föreskrift (dnr 742/002/2018).  

 
4 § 

Ikraftträdande 
 
Den här föreskriften träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller tills vidare.  

 
 

5 § 
Erhållande av upplysningar och publicering 

 
Den här föreskriften har publicerats i Energimyndighetens föreskriftssamling och kan erhållas 
även hos Energimyndigheten: 

Adress  Fågelviksgränden 2 A, 00530 HELSINGFORS 

Telefon  029 5050 000 

Webbplats http://www.energiavirasto.fi/ 
 

Helsingfors 20.12.2019 


