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om ändring av naturgasmarknadslagen

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i naturgasmarknadslagen (508/2000) 3 kap. 2 § och 4 kap. 3 §, sådana de lyder i lag

589/2013, och
fogas till 2 kap. nya 9 a och 9 b § samt till 4 kap. en ny 3 a § som följer:

2 kap.

Allmänna förpliktelser för nätinnehavare
och innehavare av lagringsanläggning och
behandlingsanläggning för kondenserad
naturgas samt prissättningen av tjänster

9 a §
Distributionsnätsinnehavaren ska fakturera

för den faktiska förbrukningen minst fyra
gånger om året. Om mätapparaturen inte om-
fattas av systemet för fjärravläsning, får fak-
turering grunda sig på slutförbrukarens mät-
aravläsning.

Distributionsnätsinnehavaren får dock fak-
turera för uppskattad förbrukning eller faktu-
rera ett fast belopp, om faktureringen grundar
sig på slutförbrukarens mätaravläsning och
denne inte har meddelat mätvärdena för fak-
tureringsperioden i fråga. Avvikelse från fak-
turering enligt konstaterad förbrukning får

också göras, om mätning och fakturering en-
ligt konstaterad naturgasförbrukning inte är
möjlig eller inte kan ordnas till rimlig kost-
nad.

Distributionsnätsinnehavaren ska i faktu-
ran för nätanvändaren lämna en specifikation
över hur priset på naturgasdistribution bil-
dats. Uppgifterna om och uppskattningarna
av priset på naturgasdistributionen ska läm-
nas till slutförbrukarna i rätt tid och i en
lättbegriplig form. Med fakturan ska det läm-
nas uppgifter om slutförbrukarens faktiska
förbrukning och prisuppgifter samt uppgifter
som gör en jämförelse med förbrukningen
och kostnaderna under samma period det fö-
regående året möjlig. I fakturor som sänds till
konsumenter ska distributionsnätsinnehava-
ren ge uppgifter om hur konsumenterna kan
göra reklamationer samt uppgifter om de me-
kanismer för tvistlösning som konsumenterna
har tillgång till. Naturgasmarknadsmyndighe-
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ten får meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter fakturan ska innehålla och på vilket
sätt uppgifterna ska presenteras i fakturan.

De fakturor samt prisuppgifter och uppgif-
ter om förbrukningen som avses i denna pa-
ragraf ska lämnas till slutförbrukaren på ett
adekvat sätt och avgiftsfritt. Fakturor på och
uppgifter om förbrukningen ska sändas till
slutförbrukaren på elektronisk väg, om denne
önskar det.

9 b §
Distributionsnätsinnehavaren ska erbjuda

konsumenterna alternativa sätt att betala räk-
ningar. De alternativ som erbjuds får inte
vara förenade med ogrundade villkor eller
villkor som diskriminerar någon kundgrupp. I
villkoren för betalningssätten får hänsyn tas
till skäliga skillnader i de kostnader som dist-
ributionsnätsinnehavaren orsakas av att er-
bjuda olika betalningssätt. Om distributions-
nätsinnehavaren erbjuder konsumenterna ett
förhandsbetalningssystem, ska systemet i till-
räcklig grad återspegla konsumentens upp-
skattade årliga naturgasförbrukning.

3 kap.

Systemförpliktelser och utredning av
naturgashandeln

2 §
Nätinnehavaren ska ordna den mätning av

naturgasleveranser i sitt naturgasnät som lig-
ger till grund för balansavräkningen och fak-
tureringen samt registreringen av mätuppgif-
terna och anmälandet av dem till parterna på
naturgasmarknaden. De mätuppgifter som
behövs vid faktureringen ska lämnas till na-
turgasleverantören per driftsställe eller per
mätning.

Slutförbrukaren ska till ett konkurrenskraf-
tigt pris erbjudas mätare som korrekt visar
naturgasförbrukningen och ger information
om faktisk förbrukningstidpunkt i följande
fall:

1) när en befintlig mätare byts ut, utom
om detta är tekniskt omöjligt eller inte är
kostnadseffektivt med beaktande av den be-
räknade sparpotentialen på lång sikt,

2) när en ny inkoppling görs i en ny bygg-
nad, eller

3) när det är fråga om reparation som för-
utsätter bygglov enligt 125 § i markanvänd-
nings- och bygglagen (132/1999) eller åt-
gärdstillstånd enligt 126 § i den lagen och
reparationen kan ha stor inverkan på byggna-
dens energiprestanda.

Nätinnehavaren kan tillhandahålla mät-
tjänster antingen som eget arbete eller skaffa
tjänsterna hos utomstående. Tjänster kan då
skaffas också hos andra parter inom naturgas-
handeln.

Närmare bestämmelser om mätning av na-
turgasleveranser i naturgasnät utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Bestämmel-
serna kan gälla

1) installering av mätapparatur i ett drifts-
ställe, en lagringsanläggning, en behandlings-
anläggning för kondenserad naturgas eller en
produktionsanläggning för gas från förnybara
energikällor,

2) krav som ställs på mätapparatur och
mätningssystem,

3) avläsning av mätapparatur,
4) utnyttjande av mätningsuppgifter,
5) tidsfördelning i fråga om mättjänster.

4 kap.

Naturgasleverans och
naturgasförbrukarens ställning

3 §
Naturgas som levererats till slutförbruka-

ren ska faktureras enligt den faktiska förbruk-
ningen minst fyra gånger om året. Om mätap-
paraturen inte omfattas av systemet för fjär-
ravläsning, får fakturering ske utifrån slutför-
brukarens mätaravläsning.

Naturgasleveranser får emellertid fakture-
ras enligt uppskattad förbrukning eller till ett
fast belopp, om faktureringen grundar sig på
slutförbrukarens mätaravläsning och denne
inte har meddelat mätvärdena för fakture-
ringsperioden i fråga. Avvikelse från fakture-
ring enligt konstaterad förbrukning får också
göras, om mätning och fakturering enligt
konstaterad naturgasförbrukning inte är möj-
lig eller inte kan ordnas till rimlig kostnad.

En naturgasleverantör ska i sin faktura ge
kunden en specifikation över hur naturgaspri-
set bildats samt information om avtalets gil-
tighetstid. Uppgifterna om och uppskattning-
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arna av priset på naturgas ska lämnas till
slutförbrukarna i rätt tid och i en lättbegriplig
form. Med fakturan ska det lämnas uppgifter
om slutförbrukarens faktiska förbrukning och
prisuppgifter samt uppgifter som möjliggör
en jämförelse med förbrukningen och kostna-
derna under samma period det föregående
året. I fakturor som sänds till konsumenter
ska naturgasleverantören ge uppgifter om hur
konsumenterna kan göra reklamationer samt
uppgifter om de mekanismer för tvistlösning
som konsumenterna har tillgång till. Natur-
gasmarknadsmyndigheten får meddela när-
mare föreskrifter om vilka uppgifter fakturan
ska innehålla och på vilket sätt uppgifterna
ska presenteras i fakturan.

Naturgasleverantören ska sända konsu-
menten en slutfaktura inom sex veckor från
det att naturgasleveransen till konsumenten
har avslutats.

De fakturor samt prisuppgifter och uppgif-
ter om förbrukningen som avses i denna pa-
ragraf ska lämnas till slutförbrukaren på ett

adekvat sätt och avgiftsfritt. Fakturor på och
uppgifter om förbrukningen ska sändas till
slutförbrukaren på elektronisk väg, om denne
önskar det.

3 a §
Naturgasleverantören ska erbjuda konsu-

menterna alternativa sätt att betala räkningar.
De alternativ som erbjuds får inte vara för-
enade med ogrundade villkor eller villkor
som diskriminerar någon kundgrupp. I villko-
ren för betalningssätten får hänsyn tas till
skäliga skillnader i de kostnader som natur-
gasleverantören orsakas av att erbjuda olika
betalningssätt. Om naturgasleverantören er-
bjuder konsumenterna ett förhandsbetal-
ningssystem, ska systemet i tillräcklig grad
återspegla konsumentens uppskattade årliga
naturgasförbrukning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Bestämmelserna i 2 kap. 9 a och 9 b § samt i
4 kap. 3 och 3 a § träder dock i kraft först den
1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2014
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