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Utvecklingsplaner enligt 52 § i elmarknadslagen 

 

Inlämning av utvecklingsplaner 2020 

Utvecklingsplaner för eldistributionsnätet enligt 52 § i elmarknadslagen inlämnas 

till rapporteringssystemet senast 30.6.2020. Det rekommenderas att kartor över 

nätdelar som uppfyller kvalitetskraven för eldistributionsnätets funktion lämnas till 

webbtjänsten Nätverksinformationspunkten (verkkotietopiste.fi). 

1.1 Föreskrifter och anvisningar i anslutning till utvecklingsplaner 

En föreskrift och tolkningsanvisning har utfärdats om utvecklingsplaner. Det har 

utfärdats en separat anvisning om ansökan om förlängning av verkställighetstiden 

för kvalitetskraven i fråga om distributionsnätets funktion. Anvisningarna finns 

tillgängliga på Energimyndighetens webbplats 

https://energiavirasto.fi/verkkotoiminnan-kehittaminen 

- Energimyndighetens föreskrift (13.1.2014, dnr 823/002/2013) har utfär-

dats om utvecklingsplanernas struktur, innehåll och inlämningen av planer-

na.   

- Tolkningsnorm (24.4.2020, dnr 1138/402/2020) 

- Tillämpningsanvisning (anvisning som uppdateras, första versionen publice-

rad 24.4.2020) 

1.2 Kartor gällande nuläget som ska lämnas 2020 

Fokusområdet för utvecklingsplanerna 2020 är uppfyllande av kraven för första 

fasen i övergångsbestämmelsen enligt 119 §. Därmed granskas speciellt uppgifter 

om nuläget enligt bilaga 3 och det geografiska läget för driftställen som uppfyller 

kvalitetskraven. 

Enligt Energimyndighetens föreskrift om utvecklingsplaner (823/002/2013) ska 

distributionsnätsinnehavarna i anslutning till bilaga 3 lämna kartor över elnätsde-

lar som uppfyller kvalitetskraven. 

”Karta över mellanspänningsdistributionsnätet, där de delar av elnätet som upp-

fyller elmarknadslagens kvalitetskrav på verksamheten i distributionsnätet har 

markerats.” 

Syftet med kartan är i första hand att ge information för tillsynen och kommuni-

kationen om de geografiska områden där kvalitetskraven är uppfyllda. För tolk-

ning av områden som uppfyller kvalitetskraven tillämpas Energimyndighetens 

tolkningsnorm enligt vilken: 

- Ett driftställe kan anses uppfylla leveranssäkerhetskraven om hela det nät 

som försörjer driftstället till sin uppbyggnad är leveranssäkert eller elförsörj-

ningen till driftstället kan säkerställas med reparation, nätautomation eller 

andra metoder. 

Tidsfrist för att lämna uppgifter 

https://energiavirasto.fi/verkkotoiminnan-kehittaminen
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Kartor som beskriver uppfyllandet av kvalitetskraven lämnas enligt lagstiftning 

gällande utvecklingsplaner (588/2013) och den föreskrift som utfärdats med dess 

stöd (823/002/2013) första gången senast 30 juni 2020. 

Uppgifternas offentlighet 

Kartor som beskriver uppfyllandet av kvalitetskraven är som utgångspunkt offent-

liga enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). 

Godkännande av uppgifter 

En distributionsnätsinnehavare är enligt 52 § i elmarknadslagen skyldig att lämna 

de planer enligt vilka kvalitetskraven enligt 51 § uppfylls. Energimyndigheten har 

rätt att kräva att nätinnehavaren ändrar planen om det finns anledning att anta 

att kvalitetskraven inte uppfylls. Varken utvecklingsplaner eller deras bilagor god-

känns formellt. 

2 Nätinnehavaren kan välja leveranssätt för kartan 

Distributionsnätsinnehavaren kan välja att alternativt lämna 1) uppgifter om de 

områden som uppfyller kvalitetskraven eller 2) en karta över mellanspänningsnä-

tet där de nätdelar är markerade som matar de driftställen som uppfyller kvali-

tetskraven på verksamheten. 

Energimyndigheten rekommenderar att områden som uppfyller kvalitetskraven 

lämnas i elektronisk form till Nätverksinformationspunkten så att de uppgifter 

som sammanställts för tjänsten kan utnyttjas bättre. Kartor över områden som 

uppfyller kvalitetskraven kan vid behov också lämnas via rapporteringssystemet 

som bilagor i PDF-format till utvecklingsplanen. 

Kartor över mellanspänningsnätet lämnas som PDF-filer i Energimyndighetens 

rapporteringssystem. 

Distributionsnätsinnehavaren väljer själv den metod som passar bäst för att 

lämna kartorna. Energimyndigheten uppmuntrar nätinnehavare att utnyttja Nät-

verksinformationspunkten. I fortsättningen kommer uppgifterna att samlas in via 

webbplatsen eller med en metod som stöder smidig användning av informationen.  

2.1 Områden som uppfyller kvalitetskraven 

Områden som uppfyller kvalitetskraven definieras på en karta antingen med 

tjänstens inbyggda ritverktyg eller genom att ladda upp filer i bestämt format 

som innehåller uppgifter om områdenas hörnpunkter. 

På kartan definieras ett område/områden inom vilken/inom vilka driftställena upp-

fyller kvalitetskraven. De fastigheter som ligger inom ett område som definierats 

på kartan betraktas vara inom ramen för kvalitetskraven. 

Tjänstens gränssnitt ger bäst stöd för att lämna uppgifterna stegvis. I det första 

steget definieras de områden som uppfyller kvalitetskraven i detaljplaneområdet. 

I det andra steget definieras de områden utanför detaljplaneområdet som uppfyll-

ler kvalitetskraven. Tjänstens verktyg stöder passning till tidigare definierade om-
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råden så att kanterna på detaljplaneområden kan utnyttjas när områden utanför 

detaljplaneområden definieras. Det är också möjligt att fästa på fastighetsgrän-

ser. 

Närmare anvisningar för användning av tjänsten publiceras i tjänsten Nätverksin-

formationspunkten i samband med att tjänsten tas i bruk. Ett utkast till bruksan-

visning finns också som bilaga till detta följebrev.  

2.2 Karta över mellanspänningsnätet 

Ordalydelsen i föreskriften om utvecklingsplaner bestämmer att det i samband 

med utvecklingsplanen lämnas en karta över mellanspänningsnätet där de delar 

av elnätet som uppfyller kvalitetskraven för eldistributionsnätets verksamhet är 

markerade. Nätinnehavaren kan i stället för områden som uppfyller kvalitetskra-

ven lämna en karta enligt ordalydelsen i Energimyndighetens rapportsystem som 

en PDF-fil.  

Den karta som beskriver mellanspänningsnätet ska motsvara de mängduppgifter 

som lämnas i utvecklingsplanen om driftställen som är leveranssäkra. På kartan 

ska alltså de nätdelar markeras som matar driftställen som är leveranssäkra.  

Det markerade nätet ska skilja sig tydligt från övrigt nät samt kartbakgrunden: 

med färger, symboler eller på annat sätt som syns i kartan. Dessutom bör det 

framgå av nätkartan vilka fastigheter som betjänas av mellanspänningsnät som 

uppfyller kvalitetskraven. Nätinnehavaren kan till exempel på kartan visa det låg-

spänningsnät eller de transformatorstationer som mellanspänningsnätet matar i 

normalt driftläge. 

3 Frågor i anslutning till att lämna kartor 

Frågor i anslutning till att lämna kartor ber vi dig skicka skriftligen till kir-

jaamo@energiavirasto.fi samt som kopia till joel.seppala@energiavirasto.fi och 

tarvo.siukola@energiavirasto.fi. Energimyndigheten svarar på frågor och publice-

rar vid behov svar på de vanligaste frågorna på sin webbplats gemensamt till alla 

nätinnehavare. 

 

 

Bilagor BILAGA 1: Anvisning för användning av tjänsten Nätverksinformationspunkten 

(UTKAST) 

Sändlista Elnätsinnehavare 
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