Lag
om ändring av elmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i elmarknadslagen (588/2013) 22 §, 71 § 2 mom. och 75 a §, av dem 22 § sådan den
lyder delvis ändrad i lag 108/2019 och 75 a § sådan den lyder i lag 108/2019, samt
fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1430/2014, 108/2019 och 730/2021, nya
25 a-, 25 b- och 25 c-punkter samt till 71 § nya 3 och 4 mom. som följer:
3§
Definitioner
I denna lag avses med
——————————————————————————————
25 a) bästa tillgängliga teknik, då det gäller dataskydd och -säkerhet i en intelligent mätmiljö,
tekniker som är effektivare, mer avancerade och som bäst lämpar sig i praktiken och som i
princip bildar en grund för iakttagandet av Europeiska unionens dataskydds- och datasäkerhetsbestämmelser,
25 b) mätområde stamnätet, högspänningsdistributionsnät, distributionsnät, slutet distributionsnät eller en del av dessa eller ett sådant internt elnät inom en fastighet eller motsvarande
grupp av fastigheter som utgör ett eget avräkningsområde vid balansavräkningen,
25 c) gränspunktsmätning mätning av den mängd el som överförs mellan två mätområden,
——————————————————————————————
22 §
Nätinnehavarens uppgift vid mätningen av elleveranser
Nätinnehavaren ska ordna den mätning av elleveranser i sitt nät som ligger till grund för balansavräkningen och faktureringen samt registreringen av mätuppgifterna och deras anmälan
till parterna på elmarknaden. De mätuppgifter som behövs vid balansavräkningen och faktureringen ska lämnas per eldriftsställe eller per mätning.
Nätinnehavaren ska sörja för en adekvat cybersäkerhet i sina mätningssystem och i informationsöverföringen av mätuppgifter. För att säkerställa en hög nivå på cybersäkerheten i sina mätningssystem och i informationsöverföringen av mätuppgifter ska nätinnehavaren på ett adekvat
sätt beakta den bästa tillgängliga tekniken i förhållande till de kostnader som orsakas av anskaffningen och användningen av systemen.
Vid ordnandet av mättjänster ska nätinnehavaren verka för att nätanvändarna använder el effektivt och sparsamt och främja möjligheterna att styra elförbrukningen. Innan mätapparaturen
installeras ska slutförbrukarna ges adekvat rådgivning och information om utnyttjandet av mätapparaturen samt om insamlandet och behandlingen av personuppgifter i enlighet med Europeiska unionens dataskyddslagstiftning och den kompletterande nationella lagstiftningen.
Nätinnehavaren kan antingen tillhandahålla mättjänster som eget arbete eller skaffa tjänsterna
hos utomstående. Tjänster kan därvid skaffas också hos andra parter på elmarknaden.
RP 116/2021 rd
EkUB 24/2021 rd
RSv 135/2021 rd

Om en nätanvändare eller innehavaren av ett ellager beställer av nätinnehavaren mättjänster
som överskrider de föreskrivna kraven, kan nätinnehavaren debitera beställaren av tjänsten för
skäliga kostnader som uppstår av en sådan mättjänst.
Närmare bestämmelser om mätning av elleveranser i elnät utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelserna kan gälla
1) installering av mätutrustning på eldriftsställen, i kraftverk och ellager,
2) gränspunktsmätning,
3) krav som ställs på mätapparatur och mätningssystem,
4) avläsning av mätapparatur,
5) tillhandahållande av mätningsuppgifter för att dessa ska kunna användas av parterna på
elmarknaden,
6) tidsfördelning i fråga om mättjänster.
71 §
Elmätning i ett internt elnät i en fastighet
——————————————————————————————
Slutförbrukaren har rätt att utan separat ersättning till sitt förfogande få mätuppgifterna om
sin egen elförbrukning som fastighetsinnehavaren har samlat från mätapparaturen i en lägenhet
eller lokal som slutförbrukaren besitter. Slutförbrukaren har rätt att till sitt förfogande få uppgifterna om den elförbrukning som uppmätts i en lägenhet eller lokal som denne besitter också
i det fall att faktureringen av elinköpet i dennes fall inte grundar sig på uppmätt elförbrukning.
Om ett internt elnät i en fastighet eller i en motsvarande fastighetsgrupp utgör ett mätområde
kan fastighetsinnehavaren och den nätinnehavare som är ansvarig för ordnandet av gränspunktsmätning avtala att fastighetsinnehavaren ordnar gränspunktsmätningen mellan elnätet och fastighetsnätet. Fastighetsinnehavaren kan då utföra gränspunktsmätningen antingen som eget arbete eller skaffa tjänsterna hos utomstående.
Närmare bestämmelser om mätning av elleveranser i ett internt nät i en fastighet eller en motsvarande fastighetsgrupp utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelserna kan gälla
1) installering av mätapparatur i en lägenhet eller lokal,
2) krav som ställs på mätapparatur och mätningssystem,
3) avläsning av mätapparatur,
4) tillhandahållande av mätuppgifter för att dessa ska kunna utnyttjas av slutförbrukarna och
parterna på elmarknaden,
5) tidsfördelning i fråga om mättjänster,
6) gränspunktsmätning.
75 a §
Skyldighet att anlita centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln
Detaljförsäljare och distributionsnätsinnehavare som bedriver elnätsverksamhet i distributionsnätet ska anlita centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln och se till att deras
datasystem och system för informationsöverföring är kompatibla med de datasystem som används av enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln. Detaljförsäljare och distributionsnätsinnehavare ska sörja för att de uppgifter som dessa ansvarar för och lämnar till
enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln är felfria samt för att de felaktiga
uppgifter som de lämnat korrigeras utan dröjsmål.
Annan än en i 1 mom. avsedd nätinnehavare, vars elnät har en gemensam gränspunktsmätning
med det mätområde som distributionsnätet utgör, samt fastighetsinnehavare, vars fastighets eller motsvarande fastighetsgrupps interna elnät utgör ett mätområde som har en gemensam
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gränspunktsmätning med det mätområde som distributionsnätet utgör, ska ordna informationsutbyte i anknytning till nämnda gränspunktsmätning med enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln. Den nätinnehavare eller fastighetsinnehavare som är ansvarig för ordnandet av gränspunktsmätning ska sörja för att de system som denne ansvarar för, som används
i informationsöverföringen för nämnda gränspunktsmätning, är kompatibla med informationssystemen hos enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln. Nätinnehavaren och
fastighetsinnehavaren ska sörja för att de mätuppgifter som dessa ansvarar för och lämnar till
enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln är felfria samt för att de felaktiga
mätuppgifter som de har lämnat korrigeras utan dröjsmål.
Detaljförsäljare, nätinnehavare som avses i 1 och 2 mom. och fastighetsinnehavare som avses
i 2 mom. ska hos enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln registrera sig som
användare av den tjänst de använder. Enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska godkänna detaljförsäljarens, nätinnehavarens och fastighetsinnehavarens registrering,
om denne uppfyller de i 1 och 2 mom. avsedda krav som dess verksamhet inom elsystemet
förutsätter i fråga om kompatibilitet mellan informationssystemen och systemen som används
för informationsöverföring, och denne har slutit ett tjänsteavtal om den tjänst som denne använder, vars villkor Energimyndigheten har fastställt i enlighet med 10 § i lagen om tillsyn över eloch naturgasmarknaden. Registrering ska göras innan
1) en detaljförsäljare börjar erbjuda elavtal åt slutförbrukarna,
2) en distributionsnätsinnehavare börjar idka distributionsnätsverksamhet i distributionsnätet,
3) ett mätområde som avses i 2 mom. bildas av i det momentet avsedda elnätet eller av en
fastighets eller motsvarande fastighetsgrupps interna elnät.
———
Denna lag träder i kraft den 27 oktober 2021.
Bestämmelserna i 75 a § 3 mom. tillämpas även på detaljförsäljare, nätinnehavare och fastighetsinnehavare som vid lagens ikraftträdande idkar sådan verksamhet som avses i 1 och 2 mom.
i den paragrafen, utom när denne inte fortsätter sådan verksamhet efter att de centraliserade
informationsutbytestjänsterna inom elhandeln införts.
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Helsingfors den 22 oktober 2021
Republikens President

Sauli Niinistö

Näringsminister Mika Lintilä
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