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Statsrådets förordning
om utredning och mätning av naturgasleveranser

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av naturgasmarknadslagen
(587/2017):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på genomförande av balansansvar, utredning av naturgasle-
veranser och mätning av naturgasleveranser i naturgassystemet.

Vad som i denna förordning föreskrivs om naturgas tillämpas även på gas som härstam-
mar från förnybara energikällor och annan gas som matas in i ett överförings- eller distri-
butionsnät som ingår i naturgassystemet.

Vad som i denna förordning föreskrivs om inmatning i nätet av och inmatningspunkter-
na för gas som härstammar från förnybara energikällor tillämpas också på inmatning i nä-
tet av och inmatningspunkterna för sådan i 2 § 2 mom. i naturgasmarknadslagen avsedd
annan gas som matas in i ett överförings- eller distributionsnät som ingår i naturgassyste-
met.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) driftsställe en fysisk punkt i naturgassystemet till vilken naturgas levereras för en

slutförbrukare,
2) leveransförhållande leverans av naturgas där en grossistmarknadspart som reserve-

rar överföringskapacitet till sin kund levererar all den naturgas som denne behöver, leve-
rans av naturgas där en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet balan-
serar differensen mellan kundens anskaffning och användning av naturgas genom att le-
verera den mängd naturgas som fattas eller att ta emot överskottet under varje balansav-
räkningsperiod samt leverans av gas som härstammar från förnybara energikällor eller av
annan gas som avses i 2 § 2 mom. i naturgasmarknaslagen till en grossistmarknadspart
som reserverar överföringskapacitet i naturgassystemet,

3) flexibelt leveransavtal naturgasförsäljningsavtal enligt vilket detaljförsäljaren till
sin kund levererar all den naturgas som denne behöver,
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4) dygnsavläst driftsställe ett driftsställe som utrustats med fjärravläsbar mätapparatur
som avläses dagligen,

5) icke-dygnsavläst driftsställe ett driftsställe i distributionsnätet där marknadsparter-
nas tilldelning sker i enlighet med förfarandena för icke-dygnsavläst förbrukning,

6) grossistmarknadspart en marknadspart som anskaffar eller levererar naturgas på
grossistmarknaden och reserverar överföringskapacitet i överföringsnätet, samt mark-
nadspart som anskaffar eller levererar naturgas på grossistmarknaden, men som inte ingår
kapacitetsavtal med överföringsnätsinnehavare eller bedriver sekundär handel med över-
föringskapacitet,

7) balansansvarig en grossistmarknadspart som upprätthåller en balanseringsgrupp
och vars obalans i balanseringsportföljen balanseras av den systemansvariga överförings-
nätsinnehavaren,

8) balanseringsgrupp naturgassystemets fysiska inmatnings- och uttagspunkter som
har inkluderats i samma balanseringsportfölj med tanke på sammanräkningen av inmat-
ningar och uttag och utredningen av naturgashandeln,

9) nuvarande detaljförsäljare en detaljförsäljare som levererar naturgas till ett drifts-
ställe före bytet av detaljförsäljare,

10) ny detaljförsäljare en detaljförsäljare som gjort en anmälan om att naturgasleve-
rans till ett driftsställe påbörjas eller som ska överta eller har övertagit den nya naturgasle-
veransen till ett driftsställe,

11) kundportfölj för resterande förbrukning kundportföljen för en detaljförsäljare som
har leveransskyldighet inom en distributionsnätsinnehavares verksamhetsområde; kund-
portföljen består av de icke-dygnsavlästa driftsställen för slutförbrukare i ett visst distri-
butionsnät vilka omfattas av detaljförsäljarens gällande försäljningsavtal samt av distribu-
tionsnätets förlust,

12) kundportfölj en helhet som består av en detaljförsäljares flexibla leveransavtal på
basis av vilka detaljförsäljaren levererar naturgas till driftsställena i distributionsnätet,

13) gränspunkt en fysisk punkt i naturgasnätet där naturgasen övergår från ett överfö-
ringsnät till ett distributionsnät eller från ett distributionsnät till ett annat,

14) fjärravläsbarhet mätapparaturens egenskap som gör det möjligt att via ett kommu-
nikationsnät avläsa de uppgifter som mätapparaturen registrerat i apparaturens minne.

3 §

Regelhandbok för balansansvar, utredning av naturgasleveranser och mätning av 
naturgasleveranser

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren har till uppgift att upprätthålla en re-
gelhandbok för balansansvar, utredning av naturgasleveranser och mätning av naturgasle-
veranser i naturgassystemet (regelhandbok). Regelhandboken ska finnas på finska och
svenska.

4 §

Register över marknadsparter

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren har till uppgift att upprätthålla ett re-
gister över marknadsparter, nätinnehavare och innehavare av behandlingsanläggningar för
kondenserad naturgas som är verksamma inom naturgassystemet.

Marknadsparter, nätinnehavare och innehavare av behandlingsanläggningar för kon-
denserad naturgas ska registrera sig i registret över marknadsparter innan de inleder sin
verksamhet inom naturgassystemet. En verksamhetsutövare kan registrera sig som mark-
nadspart i flera olika roller på marknaden. Den registrerade ska se till att de egna uppgif-
terna i registret över marknadsparter hålls uppdaterade.
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Sådana roller som en verksamhetsutövare kan registrera sig för på marknaden är
1) grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet,
2) grossistmarknadspart som inte ingår kapacitetsavtal med överföringsnätsinnehavare

eller bedriver sekundär handel med kapaciteten,
3) aktör som matar gas som härstammar från förnybara energikällor in i nätet,
4) detaljförsäljare,
5) slutförbrukare i överföringsnät,
6) distributionsnätsinnehavare,
7) innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas.

5 §

Register över driftsställen

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren har till uppgift att upprätthålla ett re-
gister över driftsställen i vilket distributionsnätens dygnsavlästa driftsställen och icke-
dygnsavlästa driftsställen, inmatningspunkter för gas som härstammar från förnybara en-
ergikällor och inmatningspunkter för gas som matas in från behandlingsanläggningar för
kondenserad naturgas registreras (registret över driftsställen). Distributionsnätsinnehava-
ren har till uppgift att uppdatera uppgifterna om driftsställen och inmatningspunkter i sitt
distributionsnät och att anmäla uppgifter om driftsställen till registret över driftsställen.
Detaljförsäljarens uppgift är dock att till registret över driftsställen anmäla uppgifter om
en grossistmarknadspart som verkar vid ett visst driftsställe och som reserverar överfö-
ringskapacitet samt det datum då ett tidsbestämt avtal om försäljning av naturgas löper ut.
Distributionsnätsinnehavaren kan låta bli att registrera ett icke-dygnsavläst driftsställe i
registret över driftsställen, om naturgas överförs till driftsstället för att användas enbart i
hushållsspisar. Distributionsnätsinnehavaren ska föra ett skilt register över de icke-dygns-
avlästa driftsställen som finns i innehavarens distributionsnät och som inte har registrerats
i registret över driftsställen.

Uppgifterna om ett driftsställe innefattar
1) driftsställets nummer,
2) driftsställets adress,
3) uppgift om huruvida det är fråga om ett dygnsavläst driftsställe eller ett icke-dygns-

avläst driftsställe,
4) mätområdet för ett dygnsavläst driftsställe, om distributionsnätet har indelats i mät-

områden med tanke på fastställande av värmevärdet,
5) uppgift om tillståndet hos ett dygnsavläst driftsställe och det datum från vilket till-

ståndsuppgiften gäller,
6) nuvarande detaljförsäljare och grossistmarknadspart som reserverar överföringska-

pacitet för ett dygnsavläst driftsställe,
7) datum då ett tidsbestämt avtal om försäljning av naturgas till ett dygnsavläst drifts-

ställe löper ut,
8) datumet för föregående byte av detaljförsäljare för ett dygnsavläst driftsställe,
9) den uppskattade förbrukningen per år vid ett dygnsavläst driftsställe.
Uppgifterna om ett driftsställe som är inmatningspunkt innefattar
1) inmatningspunktens beteckning,
2) inmatningspunktens adress,
3) datum från och med vilket uppgifterna om inmatningspunkten gäller,
4) uppgift om tillståndet hos inmatningspunkten,
5) aktör som är verksam vid inmatningspunkten och som matar gas som härstammar

från förnybara energikällor in i nätet eller innehavare av en behandlingsanläggning för
kondenserad naturgas,

6) grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet för en inmatningspunkt
för gas som härstammar från förnybara energikällor.
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2 kap.

Balansansvar

6 §

Ordnande av balansansvar vid ett driftsställe

En slutförbrukare i ett överföringsnät ska med tanke på ordnandet av balansansvar för
sitt driftsställe som anslutits till överföringsnätet ha ett leveransförhållande med en gros-
sistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet. En slutförbrukare i ett överförings-
nät kan med tanke på ordnandet av balansansvar också registrera sig själv som grossist-
marknadspart som reserverar överföringskapacitet.

En slutförbrukare i ett distributionsnät ska med tanke på ordnandet av balansansvar för
sitt driftsställe som anslutits till distributionsnätet ha ett flexibelt leveransavtal med en de-
taljförsäljare. En slutförbrukare vid ett dygnsavläst driftsställe kan också med tanke på
ordnandet av balansansvar registrera sig själv som detaljförsäljare eller grossistsmark-
nadspart som reserverar överföringskapacitet.

7 §

Ordnande av balansansvar vid en inmatningspunkt för gas som härstammar från 
förnybara energikällor

En aktör som matar gas som härstammar från förnybara energikällor in i nätet ska med
tanke på ordnandet av balansansvar för sin inmatningspunkt som anslutits till naturgasnä-
tet ha ett leveransförhållande med en grossistmarknadspart som reserverar överföringska-
pacitet.

8 §

Balansansvaret för en grossistmarknadspart

En grossistmarknadspart ska registrera sig som balansansvarig i ett register över mark-
nadsparter eller ansluta sig som medlem i en balansansvarigs balanseringsgrupp. En gros-
sistmarknadspart kan vara medlem i endast en balanseringsgrupp åt gången. Alla leverans-
förhållanden för en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet ska hänfö-
ras till samma balanseringsgrupp.

Den balansansvarige har till uppgift att balansera den sammanlagda balansavvikelsen
för medlemmarna i sin balanseringsgrupp med hjälp av överföringsnätsinnehavarens ba-
lansåterställande leverans. Den balansansvarige ska till den systemansvariga överförings-
nätsinnehavaren anmäla de grossistmarknadsparter som är medlemmar i den balansansva-
riges balanseringsgrupp.

De balansansvariga kan sammanslå sina balanseringsgrupper så att de bildar en sam-
manslagen balanseringsgrupp. För en sammanslagen balanseringsgrupp ska det utses en
balansansvarig som svarar för balanseringen och som balanserar den sammanslagna ba-
lanseringsgruppens sammanlagda balansavvikelse med hjälp av den systemansvariga
överföringsnätsinnehavarens balansåterställande leverans.

9 §

Balansansvaret för en detaljförsäljare

En detaljförsäljare ska ange ett leveransförhållande för vart och ett av ett distributions-
näts dygnsavlästa driftsställen som tillhör en grossistmarknadspart som reserverar överfö-
ringskapacitet och som detaljförsäljaren levererar naturgas till. I distributionsnätet kan en
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detaljförsäljare ange leveransförhållanden för en eller flera grossistmarknadsparter som
reserverar överföringskapacitet. De grossistmarknadsparter som reserverar överföringska-
pacitet kan i ett sådant fall också tillhöra olika balanseringsgrupper.

En detaljförsäljare som har leveransskyldighet inom en distributionsnätsinnehavares
verksamhetsområde ska för sin kundportfölj för resterande förbrukning ange ett leverans-
förhållande med en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet. Kundport-
följen för resterande förbrukning omfattar det ifrågavarande distributionsnätets icke-
dygnsavlästa driftsställen och distributionsnätets förluster.

10 §

Balansansvaret för en distributionsnätsinnehavare

En distributionsnätsinnehavare ska med tanke på distributionsnätets förluster ha ett
flexibelt leveransavtal med en detaljförsäljare som har leveransskyldighet inom distribu-
tionsnätsinnehavarens verksamhetsområde. Om samtliga driftsställen i ett distributionsnät
är dygnsavlästa driftsställen, ska distributionsnätsinnehavaren med tanke på distributions-
nätets förluster ha ett leveransförhållande med en grossistmarknadspart som reserverar
överföringskapacitet eller med en detaljförsäljare.

11 §

Balansansvaret för innehavare av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas

Innehavaren av en behandlingsanläggning för kondenserad naturgas ska med den sys-
temansvariga överföringsnätsinnehavaren ingå ett avtal om balansering av differensen
mellan nomineringsmeddelandena om inmatningar i nätet och de uppmätta mängderna.

12 §

Nätinnehavarens rätt att avbryta leveransen

En överföringsnätsinnehavare får avbryta en naturgasmarknadsparts naturgasöverfö-
ring, om parten inte har något leveransförhållande med en grossistmarknadspart som re-
serverar överföringskapacitet eller om någon balansansvarig inte har utsetts för partens
grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet.

En distributionsnätsinnehavare får avbryta en naturgasmarknadsparts naturgasdistribu-
tion, om slutförbrukaren inte har något flexibelt leveransavtal med en detaljförsäljare eller
om någon grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet och balansansvarig
inte har utsetts för slutförbrukarens detaljförsäljare eller en aktör som matar gas in i nätet
och som är verksam vid en inmatningspunkt i distributionsnätet. Distributionsnätsinneha-
varen får dock inte avbryta naturgasdistributionen till en slutanvändare under den tid då
naturgas levereras till slutanvändaren på basis av 79 § i naturgasmarknadslagen.

13 §

Förfaranden för genomförande av balansansvar

Vid genomförandet av balansansvaret och vid informationsutbytet i samband med det
ska de förfaranden som anges i den gällande versionen av regelhandboken följas, om inte
något annat föreskrivs i unionslagstiftningen eller i naturgasmarknadslagen eller bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den.
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3 kap.

Anmälningar om naturgasleveranser och byte av naturgasleverantör

14 §

Etablering av leveransförhållanden

Marknadsparterna kan etablera leveransförhållanden av följande art:
1) en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet kan etablera ett leve-

ransförhållande med ett driftsställe för en slutförbrukare i överföringsnätet,
2) en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet kan etablera ett leve-

ransförhållande med biogasportföljen hos en aktör som matar gas som härstammar från
förnybara energikällor in i nätet,

3) en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet kan etablera ett leve-
ransförhållande med en detaljförsäljares kundportfölj,

4) en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet kan etablera ett leve-
ransförhållande med kundportföljen för resterande förbrukning hos en detaljförsäljare
som har leveransskyldighet inom distributionsnätsinnehavarens verksamhetsområde,

5) en grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet kan etablera ett leve-
ransförhållande med en distributionsnätsinnehavare.

15 §

Marknadsparternas anmälningar om leveransförhållanden

Parterna i ett leveransförhållande ska till den systemansvariga överföringsnätsinneha-
varen meddela när ett leveransförhållande inleds och ett leveransförhållande upphör.

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska meddela parterna i ett leverans-
förhållande att ett nytt leveransförhållande som dessa anmält har registrerats och att upp-
hörandet av ett leveransförhållande har registrerats. Om en grossistmarknadspart som re-
serverar överföringskapacitet inte är balansansvarig, ska den systemansvariga överfö-
ringsnätsinnehavaren dessutom meddela den balansansvarige för en grossistmarknadspart
som reserverar överföringskapacitet att ett nytt leveransförhållande har registrerats i den-
nes balanseringsgrupp. Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska meddela
marknadsparterna om ett leveransförhållande som dessa anmält inte har kunnat registre-
ras. I meddelandet ska då anges en orsak till att registrering inte hart gjorts.

16 §

Nominerings- och handelsmeddelanden

En grossistmarknadspart som reserverar överföringskapacitet ska meddela den syste-
mansvariga överföringsnätsinnehavaren de motpartsvis specificerade naturgasmängder
som grossistmarknadsparten avser att varje timme under ett gasleveransdygn mata in vid
varje inmatningspunkt i naturgassystemet respektive ta ut vid varje sammanlänknings-
punkt i naturgassystemet (nomineringsmeddelande). Något nomineringsmeddelande
krävs dock inte i fråga om inmatningspunkterna för gas som härstammar från förnybara
energikällor, om den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren inte har fattat ett sepa-
rat beslut om detta. Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren kan dessutom för-
utsätta att nomineringsmeddelande lämnas för uttag av naturgas inom uttagszonen och vid
en fysisk uttagspunkt inom uttagszonen, om därtill finns grundad anledning som samman-
hänger med driften av överföringsnätet eller naturgasmarknadens funktion.

Den balansansvarige eller en medlem i balanseringsgruppen som denne har befullmäk-
tigat ska tillställa den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren handelsmeddelanden
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om de naturgasmängder som byter ägare inom balanseringsgruppen under ett gasleverans-
dygn. För tillställning av handelsmeddelanden om sådan handel som idkats på gasbörsen
ansvarar dock den som sköter klareringen av handeln på gasbörsen.

17 §

Detaljförsäljarens anmälningar om leverans till ett dygnsavläst driftsställe i 
distributionsnätet

En detaljförsäljare ska meddela den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren och
distributionsnätsinnehavaren att en leverans till ett dygnsavläst driftsställe i distributions-
nätet börjar eller att en leverans upphör. Den nuvarande detaljförsäljaren behöver dock
inte meddela om upphörandet av sin leverans, om grunden för upphörandet är den nya de-
taljförsäljarens anmälan om att en leverans till driftsstället i fråga börjar.

Detaljförsäljaren ska göra anmälan enligt 1 mom. också i det fallet att detaljförsäljaren
ingår ett nytt avtal om försäljning av naturgas med ett driftsställe till vilket detaljförsäjaren
redan nu levererar naturgas.

18 §

Nätinnehavarnas anmälningar om leverans till ett dygnsavläst driftsställe i 
distributionsnätet

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska efter att ha tagit emot anmälan
enligt 17 § 1 mom. om att en leverans ska börja meddela den nya detaljförsäljaren och dist-
ributionsnätsinnehavaren om den leverans till driftsstället som detaljförsäljaren anmält
kan påbörjas.

Om den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren till distributionsnätsinnehavaren
gjort en anmälan enligt 1 mom. om att den nya detaljförsäljarens leverans till ett driftsstäl-
le i distributionsnätet börjar, ska distributionsnätsinnehavaren registrera den nya detaljför-
säljaren som driftsställets detaljförsäljare i registret över driftsställen.

Efter att ha tagit emot en anmälan enligt 2 mom. ska den systemansvariga överförings-
nätsinnehavaren

1) för distributionsnätsinnehavaren bekräfta att en ny detaljförsäljare har registrerats
som driftsställets detaljförsäljare,

2) till den nuvarande detaljförsäljaren meddela att dennes naturgasförsäljningsavtal
upphör att gälla,

3) för den nya detaljförsäljaren bekräfta att dennes naturgasförsäljningsavtal träder i
kraft.

19 §

Ikraftträdande och upphörande av naturgasavtal för ett driftsställe i distributionsnätet

De naturgasavtal som gäller försäljning eller distribution av naturgas till ett driftsställe
i distributionsnätet träder i kraft respektive upphör att gälla när ett gasleveransdygn slutar
och nästa börjar.

20 §

Tidpunkten för byte av naturgasleverantör

När en kund i enlighet med avtalsvillkoren vill byta naturgasleverantör, ska den syste-
mansvariga överföringsnätsinnehavaren och, om kunden har anslutit sig till ett distribu-
tionsnät, också distributionsnätsinnehavaren se till att den nya naturgasleverantörens leve-
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rans till kunden kan påbörjas senast inom tre veckor från det att anmälan om ny leverans
har gjorts till den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren.

21 §

Förfaranden i samband med anmälningar om naturgasleveranser

Vid fullgörandet av anmälningsskyldigheter enligt detta kapitel i fråga om naturgasleve-
ranser och vid informationsutbytet i samband med det ska det förfarande som anges i den
gällande versionen av regelhandboken följas, om inte något annat föreskrivs i unionslagstift-
ningen eller i naturgasmarknadslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

4 kap.

Balansavräkning

22 §

Balansavräkning för distributionsnätet

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska i distributionsnätet göra en part-
svis balansavräkning för var och en av naturgasmarknadsparterna om deras leveransför-
hållanden i fråga om dygnsavlästa driftsställen i distributionsnätet och inmatningspunkter
för naturgas som härstammar från förnybara energikällor samt om de inmatningar i nätet
vid inmatningspunkterna för gas från behandlingsanläggningar för kondenserad naturgas
som parterna har anmält. Utöver den partsvisa balansavräkningen ska den systemansvari-
ga överföringsnätsinnehavaren själv fastställa balansen för distributionsnätets kundport-
följ för resterande förbrukning. Mängden resterande förbrukning är då lika med skillnaden
mellan mängden naturgas som överförts vid gränspunkten och mängden partsvist balans-
avräknad naturgas i distributionsnätet under en balansavräkningsperiod. Den systeman-
svariga överföringsnätsinnehavaren har till uppgift att omvandla de gasmängder som
mätts i distributionsnätet till energi. Omvandlingen ska ske med hjälp av de värmevärden
per gasleveransdygn som distributionsnätsinnehavaren har meddelat, om det i distribu-
tionsnätet finns en eller flera inmatningspunkter för gas som härstammar från förnybara
energikällor eller en inmatningspunkt för gas från en behandlingsanläggning för konden-
serad naturgas.

Distributionsnätets förluster ingår i kundportföljen för resterande förbrukning. Om
kundportföljen för resterande förbrukning innehåller också icke-dygnsavlästa driftsstäl-
len, ska distributionsnätsinnehavaren i efterhand fastställa distributionsnätets förluster för
varje gasmånad. Som distributionsnätets förlust betraktas då skillnaden mellan mängden
resterande förbrukning enligt den slutliga balansavräkningen och förbrukningen vid icke-
dygnsavlästa driftsställen under gasmånaden i fråga.

23 §

Avräkningsområde vid balansavräkningen för distributionsnät

Vid balansavräkningen för distributionsnät utgör en distributionsnätsinnehavares dist-
ributionsnät ett avräkningsområde. Vid en punkt i naturgasnätet där naturgasen övergår
från ett överföringsnät till ett distributionsnät eller från ett distributionsnät till ett annat ska
det utföras gränspunktsmätning.

Om distributionsnätet har en inmatningspunkt eller -punkter för gas som härstammar
från förnybara energikällor eller en inmatningspunkt för gas från en behandlingsanlägg-
ning för kondenserad naturgas, får distributionsnätsinnehavaren indela distributionsnätet
i mätområden för vilka distributionsnätsinnehavaren kalkylmässigt fastställer ett värme-
värde per gasleveransdygn.
8
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24 §

Distributionsnätsinnehavarens anmälningar om mätningsuppgifter

För balansavräkning och fakturering ska distributionsnätsinnehavaren meddela den
systemansvariga överföringsnätsinnehavaren validerade timvisa mätuppgifter från de
dygnsavlästa driftsställena, inmatningspunkterna för gas som härstammar från förnybara
energikällor och inmatningspunkterna för gas som härstammar från en behandlingsan-
läggning för kondenserad naturgas samt validerade värmevärden per gasleveransdygn för
distributionsnätets mätområden.

För uppfyllandet av balansansvar och för fakturering ska distributionsnätsinnehavaren
meddela den detaljförsäljare som har leveransskyldighet inom distributionsnätsinnehava-
rens verksamhetsområde mätuppgifterna från distributionsnätets icke-dygnsavlästa drifts-
ställen. Distributionsnätsinnehavaren ska dessutom meddela detaljförsäljaren om ett icke-
dygnsavläst driftsställe omvandlas till ett dygnsavläst driftsställe. Till meddelandet ska då
fogas mätuppgifter vid ändringstidpunkten.

25 §

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavarens anmälningar om utredda leveranser i 
distributionsnäten

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska med tanke på balansavräkningen
meddela distributionsnätsinnehavaren mätuppgifterna från gränspunktsmätningarna i
dennes distributionsnät.

För fakturering ska den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren meddela de-
taljförsäljaren validerade uppgifter om förbrukningen uttryckta i mängden energi per varje
gasleveransdygn under den föregående gasmånaden för varje dygnsavläst driftsställe som
detaljförsäljaren levererar naturgas till.

För fakturering ska den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren meddela distribu-
tionsnätsinnehavaren följande uppgifter från den föregående gasmånaden uttryckta i
mängden energi:

1) validerade uppgifter om förbrukningen per gasleveransdygn vid ett dygnsavläst
driftsställe,

2) validerade mätuppgifter om inmatningar i nätet per gasleveransdygn vid inmat-
ningspunkterna för gas som härstammar från förnybara energikällor,

3) validerade mätuppgifter om inmatningar i nätet per gasleveransdygn vid inmat-
ningspunkterna för gas som härstammar från en behandlingsanläggning för kondenserad
naturgas samt uppgifter om de inmatningar i nätet vid inmatningspunkterna som parterna
anmält,

4) mängderna av resterande förbrukning per gasleveransdygn.

26 §

Slutlig balansavräkning för naturgassystemet

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska före kl. 10 under det sjätte gasle-
veransdygnet i den nästföljande gasmånaden meddela

1) den balansansvarige resultaten av den slutliga balansavräkningen som baserar sig på
validerade mätuppgifter för varje gasleveransdygn inom en gasmånad,

2) grossistmarknasparten balansavräkningsuppgifter om naturgasmängder som baserar
sig på partens leveransförhållanden samt nominerings- och handelsmeddelanden för varje
gasleveransdygn inom en gasmånad.

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska två gånger för varje gasmånad
göra en korrigerande beräkning av balansfelen mellan grossistmarknadsparter som reser-
9
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verar överföringskapacitet, slutförbrukare i överföringsnätet, detaljförsäljare, aktörer som
matar gas som härstammar från förnybara energikällor in i nätet och den systemansvariga
överföringsnätsinnehavaren. Den första korrigerande beräkningen ska göras under den
tredje gasmånaden efter leveransmånaden och den andra korrigerande beräkningen för
samtliga 12 leveransmånader under föregående kalenderår i april månad under det kalen-
derår som följer leveransmånaden. Efter detta kan balansfel mellan marknadsparterna kor-
rigeras endast genom ett bilateralt avtal mellan parterna. Dessutom får den systemansva-
riga överföringsnätsinnehavaren i en exceptionell situation göra en avvikelsekorrigerings-
beräkning av balansfel efter den första eller andra korrigerande beräkningen.

Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren ska meddela resultaten av korrige-
ringsberäkningarna av balansfel till marknadsparterna med tanke på korrigeringsfakture-
ringen dem emellan. Resultaten av den slutliga balansavräkningen ändras inte till följd av
den korrigerande beräkningen.

27 §

Förfaranden vid balansavräkning

Vid balansavräkningen och vid informationsutbytet i samband med den ska förfarandet
enligt den gällande versionen av regelhandboken följas, om inte något annat föreskrivs i
unionslagstiftningen eller i naturgasmarknadslagen eller bestämmelser som utfärdats med
stöd av den.

28 §

Gasmarknadsparternas kompletterande skyldigheter vid balansavräkning

Utöver vad som bestäms i denna förordning är parterna på naturgasmarknaden skyldiga
att på begäran meddela den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren och distribu-
tionsnätsinnehavaren uppgifter som gäller inmatning i nätet och anskaffning av naturgas
samt användning och leveranser av naturgas, om erhållandet av uppgifterna är motiverat
med tanke på balansavräkningen eller för att den andra parten ska kunna uppfylla sitt ba-
lansansvar. Distributionsnätsinnehavaren och innehavaren av en behandlingsanläggning
för kondenserad naturgas är dessutom skyldiga att bistå den systemansvariga överförings-
nätsinnehavaren vid korrigeringen av felaktiga balansavräkningsuppgifter, om uppgöran-
det av balansavräkningen för naturgassystemet kräver detta.

5 kap.

Mätning av naturgasleveranser

29 §

Utrustande av ett driftsställe med mätapparatur i överföringsnätet

Ett driftsställe i överföringsnätet ska utrustas med fjärravläsbar mätapparatur som mäter
naturgasförbrukningen. Om en naturgasanslutning omfattar flera gasförbrukningspunkter
till vilka naturgas säljs via naturgasnätet, ska varje förbrukningspunkt separat utrustas med
mätapparatur.

30 §

Utrustande av ett driftsställe med mätapparatur i distributionsnätet

Ett driftsställe i distributionsnätet ska utrustas med fjärravläsbar mätapparatur som mä-
ter naturgasförbrukningen. Ett dygnsavläst driftsställe får inte omvandlas till ett icke-
dygnsavläst driftställe.
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En distributionsnätsinnehavare får i ett enskilt fall utrusta ett driftsställe eller flera
driftsställen med icke-dygnsavläst mätapparatur som inte är fjärravläsbar, om utrustande
av driftsstället med fjärravläsbar dygnsavläst mätapparatur inte är kostnadseffektivt med
beaktande av sparmöjligheterna på lång sikt. Distributionsnätsinnehavaren ska också då
som alternativ erbjuda kunden dygnsavläst mätapparatur för driftsstället.

31 §

Utrustande av apparaturen för inmatning av gas i naturgasnätet med mätapparatur

En behandlingsanläggning för kondenserad naturgas som anslutits till naturgasnätet och
apparatur som matar gas som härstammar från förnybara energikällor in i naturgasnätet
ska utrustas med fjärravläsbar mätapparatur som mäter mängden av, värmevärdet hos och
kvaliteten på gas som matats in i naturgasnätet.

32 §

Mätanordningar i distributionsnätet som tillhandahålls på separat beställning

Distributionsnätsinnehavaren ska på separat beställning av slutförbrukaren eller de-
taljförsäljaren tillhandahålla denne mätapparatur som gör det möjligt att omvandla slutför-
brukarens driftsställe eller driftsstället för detaljförsäljarens kund till ett dygnsavläst
driftsställe. Mätningen ska ordnas inom tre månader från mottagandet av en begäran om
installering av mätapparatur.

33 §

Avläsning av mätapparaturen i naturgasnätet

Mätapparaturen i ett dygnsavläst driftsställe ska avläsas minst en gång per dygn.
I distributionsnätet ska mätapparaturen i ett icke-dygnsavläst driftsställe avläsas minst

fyra gånger per år, så att distributionsnätsinnehavaren ansvarar för minst en avläsning. Om
naturgas överförs till ett driftsställe för att användas enbart vid matlagning, ska mätappa-
raturen dock avläsas minst en gång i året.

Nätinnehavaren har rätt att uppskatta gasförbrukningen vid ett naturgasdriftsställe utgå-
ende från driftsställets tidigare förbrukning om

1) någon mätning av naturgasförbrukningen inte kunnat göras på grund av fel i mätap-
paraturen,

2) några mätuppgifter inte finns tillgängliga på grund av en störning i dataöverföringen
från fjärravläsbar mätapparatur,

3) slutförbrukaren ansvarar för avläsningen av mätapparatur i distributionsnätet och
denne har inte meddelat något mätarvärde för faktureringsperioden i fråga,

4) mätapparaturen i distributionsnätet är placerad så att nätinnehavaren inte har tillträ-
de till den och slutförbrukaren inte inom en skälig frist, som nätinnehavaren har ställt, har
lämnat nätinnehavaren det avlästa värdet efter att nätinnehavaren begärt uppgift om vär-
det.

Distributionsnätsinnehavaren ska publicera information om den metod som den tilläm-
par vid uppskattning av naturgasförbrukningen vid ett driftsställe.

34 §

Avläsning av mätapparatur i en fastighets interna naturgasnät

På avläsningen av mätapparatur som hör till en fastighets eller motsvarande fastighets-
grupps interna naturgasnät tillämpas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 33 § om av-
läsning av mätapparatur i ett naturgasdriftsställe som har anslutits till ett distributionsnät
och vad som föreskrivs i 19 § i naturgasmarknadslagen om slutförbrukarens rätt till utnytt-
11
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jande av uppgifterna om sin egen naturgasförbrukning. En slutförbrukare har rätt att till
sitt förfogande få uppgifterna om den naturgasförbrukning som uppmätts i en lägenhet
som slutförbrukaren besitter också i det fall att faktureringen av naturgasinköpet i slutför-
brukarens fall inte grundar sig på uppmätt naturgasförbrukning.

7 kap.

Ikraftträdande

35 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
Genom denna förordning upphävs
1) statsrådets förordning om naturgasmarknaden (622/2000),
2) handels- och industriministeriets förordning om informationsutbyte och balanshan-

tering i samband med naturgashandeln (974/2000).

36 §

Övergångsbestämmelsen om mätanordningar i naturgasnätet

En distributionsnätsinnehavare får göra undantag från kravet enligt 30 § att utrusta ett
driftsställe i distributionsnätet med mätapparatur, om driftsstället i distributionsnätet vid
förordningens ikraftträdande inte har utrustats med mätapparatur och naturgas överförs till
driftsstället uteslutande för matlagning.

Nätinnehavaren får dessutom göra undantag från kravet enligt 29 § och 30 § 1 mom. att
utrusta ett driftsställe i naturgasnätet med fjärravläsbar mätapparatur, om driftsstället vid
förordningens ikraftträdande har utrustats med mätapparatur som inte har en sådan egen-
skap.

Helsingfors den 10 oktober 2019

Näringsminister Katri Kulmuni
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