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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 16 
Republikens presidents skrivelse med meddelande om att 
4 § 8 punkten och 7 § 2 mom. i landskapslagen om 
tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om 
elmarknaden har förordnats förfalla samt att hinder inte 
föreligger för ikraftträdande av 
1) landskapslagen om Ålands energimyndighet, 
2) landskapslagen om ändring av 2 § landskapslagen om 
tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och 
angivande av elens ursprung, 
3) landskapslagen om ändring av 3 § landskapslagen om 
tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om 
utsläppshandel, 
4) landskapslagen om ändring av 4 § landskapslagen om 
tillämpning av lagen om energieffektivitetstjänster hos 
företag på energimarknaden samt 
5) landskapslagen om ändring av 3 § landskapslagen om 
tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser om krav 
på ekodesign för och energimärkning av produkter. 
ÅLR 2014/5911 
 
 

Landskapsregeringen beslöt att lagarna till den del de inte har förordnats 
förfalla ska träda i kraft den 1 maj 2016 samt att de ska publiceras i ÅFS. 
Landskapsregeringen beslöt samtidigt, med beaktande av republikens 
presidents meddelande om att 4 § 8 punkten i landskapslagen om 
tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden har 
förordnats förfalla, att efterföljande 9-15 punkterna omnumreras till 8-
14 punkterna. 
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Nr 17 
Föredragande ministers förslag till landskapsförordning 
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om 
elmarknaden. 
ÅLR 2015/11380 
 

Landskapsregeringen beslöt att förordningen ska träda i kraft den 1 maj 
2016 samt att den ska utfärdas och publiceras i ÅFS. 
Bilaga: Förordningen. 

 
 
Nr 18 Föredragande ministers förslag till 
landskapsförordning om ändring av 1 § 
landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland 
av riksförfattningar om certifiering och angivande av elens 
ursprung. 
ÅLR 2015/11381 
 

Landskapsregeringen beslöt att förordningen ska träda i kraft den 1 
januari 2016 samt att den ska utfärdas och publiceras i ÅFS. 

 
 
_______________________________________________ 
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ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 
2015                                                                                                                                                 Nr 108 
__________________________________________________________________________________ 

 
Nr 108 

 
LANDSKAPSFÖRORDNING 

om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden 
 
 

Utfärdad i Mariehamn den 19 november 2015 
 
 
 Med stöd av 7 § landskapslagen (2015:102) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om 
elmarknaden föreskrivs: 
 
 

1 § 
Inledande bestämmelse 

 Med de avvikelser som anges i denna lag ska följande riksförfattningar tillämpas i landskapet: 
 1) Handels- och industriministeriets beslut om anmälan om ändring av ansvarsområde (FFS 827/1995). 
 2) Handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av elaffärsverksamheter (FFS 79/2005). 
 3) Handels- och industriministeriets förordning om operativa krav på åtskiljande av verksamheterna hos en 
eldistributionsnätsinnehavare (FFS 922/2006). 
 4) Arbets- och näringsministeriets förordning om informationsutbytet i anslutning till utredningen av 
elleveranser (FFS 809/2008). 
 5) Statsrådets förordning om elmarknaden (FFS 65/2009). 
 6) Statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (FFS 66/2009). 
 7) Energimyndighetens föreskrift om skyldigheten för detaljförsäljare av el att anmäla elförsäljningsvillkoren 
och elförsäljningspriserna till Energimyndigheten (dnr 122/002/2014). 
 8) Energimyndighetens föreskrift om specificering av fakturor på elförsäljning och eldistribution (dnr 
1097/002/2013). 
 9) Energimarknadsverkets föreskrift om nyckeltal för elnätsverksamheten och deras publicering (dnr 
963/002/2011). 
 10) Energimarknadsverkets föreskrift om skyldigheten för elnätsinnehavaren att underrätta 
Energimarknadsverket om nättjänstvillkoren och -priserna (dnr 317/001/2007). 
 11) Energimyndighetens föreskrift om publicering och anmälan till Energimyndigheten av detaljförsäljares 
nyckeltal (dnr 1185/002/2013). 
 12) Arbets- och näringsministeriets förordning om stamnätsinnehavarens systemansvar (FFS 635/2013). 
 Ändringar i de riksförfattningar som avses i denna paragraf ska tillämpas i landskapet från det att de träder i 
kraft i riket om inte annat följer av denna förordning. 
 

2 § 
Förvaltning 

 De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av 
landskapsregeringen, till den del förvaltningen hänför sig till uppgifter inom landskapets lagstiftningsbehörighet. 
 Den systemansvarige stamnätsinnehavaren ska utreda balansen för hela landskapet samt de övriga 
balansansvarigas balanser. Balansavräkningen ska resultera i balansavvikelsen mellan den systemansvarige 
stamnätsinnehavaren och de övriga balansansvariga samt balansavvikelsen mellan landskapet och Sverige. Den 
systemansvarige stamnätsinnehavaren ska också på begäran av en balansansvarig utreda schablonavräkningen i 
efterhand. Den systemansvarige stamnätsinnehavaren ska meddela en balansansvarig leveranserna mellan 
systemansvarige stamnätsinnehavaren och den balansansvarige. Till en part utanför landskapet ska den 
systemansvarige stamnätsinnehavaren meddela de leveranser som sker via överföringsledningen. 
 

3 § 
Gemensamma bestämmelser om avvikelser från rikslagstiftningen 

 Hänvisningar i de riksförfattningar som avses i 1 § till bestämmelser i rikslagstiftningen ska i landskapet avse 
motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. 
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4 § 

Avvikelser från 1 § statsrådets förordning om elmarknaden 

 Med avvikelse från 1 § statsrådets förordning om elmarknaden (FFS 65/2009) gäller i landskapet att den 
nättariff en elkund betalar ska berättiga till överföring av el på det nät till vilken kunden är ansluten samt på alla 
överliggande nät medräknat överföringsledningen till Sverige och dess anslutning till det svenska elnätet, så att 
kostnaderna för detta innefattas i tariffen. 
 

5 § 
Avvikelser från 4 § statsrådets förordning om elmarknaden 

 Med avvikelse från 4 § statsrådets förordning om elmarknaden (FFS 65/2009) gäller i landskapet att 
 1) en anmälan ska göras till landskapsregeringen av projekt där avsikten är att kraftverk med en märkeffekt 
överstigande 500 kilowatt samt elöverföringsanläggningar och elledningar för en nominell spänning på över 1 000 
volt, en sådan anmälan ska också göras innan en sådan anläggning byggs ut, samt att 
 2) tillstånd inte krävs för att bygga en intern elledning i en fastighet eller inom en fastighetsgrupp. 
 En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att elanläggningen behövs för att trygga elöverföringen. 
 Landskapsregeringen kan besluta om restriktioner för byggande av luftledningar. 
 Närmare bestämmelser om byggnadstillstånd kan meddelas av landskapsregeringen. 
 En distributionsnätsinnehavare har ensamrätt att bygga distributionsnät inom sitt ansvarsområde. Andra får 
bygga distributionsnät och anslutningsledning på ansvarsområdet om distributionsnätsinnehavaren ger sitt 
samtycke till det, ett sådant elnät ska anslutas till nätinnehavarens nät om det uppfyller nätinnehavarens rimliga 
villkor. Nätinnehavaren har rätt att uppbära en skälig ersättning för att täcka kostnaderna för anslutandet av ett nät 
och för användningen av nätet. 
 För att bygga elöverförings- och distributionsanläggning inom ett område för vilket stads- eller byggnadsplan 
har fastställts, eller för vilket beslutats att stads- eller byggnadsplan ska göras, krävs stads- eller 
kommunfullmäktiges samtycke om inte byggnadsprojektet i sin helhet utförs på den byggandes egen mark. 
Samtycke får inte nekas eller villkor ställas utan särskilda skäl, om den sökande därigenom vållas oskäligt men. 
Om olika meningar uppstår om huruvida fullmäktige har särskilda skäl att förvägra samtycke eller huruvida vägran 
eller villkor för samtycke vållar en sökande oskäligt men, så avgörs saken av landskapsregeringen på ansökan. 
 Byggande av elledning som kräver landskapsregeringens tillstånd ska anmälas till den eller de kommuner som 
berörs, om inte kommunens samtycke fordras. Anmälan ska göras när planeringen inleds. 
 Av en ansökan om tillstånd ska framgå vem som låter bygga ledningen, ledningens tekniska uppbyggnad, 
motiv för byggandet, ritning över ledningens planerade sträckning, tidsplan för byggnadsarbetet, utredning om 
miljöpåverkan och förhållandet till det aktuella områdets markdisposition, tillstånd att dra ledningen över annans 
fastighet samt övriga uppgifter som är nödvändiga för behandling av tillståndsansökan. 
 Landskapsregeringen ska begäran av den sökande ge ett förhandsutlåtande om saken rör en ansökan om 
byggnadstillstånd för elledning. 
 

6 § 
Avvikelser från 5 § statsrådets förordning om elmarknaden 

 Med avvikelse från 5 § 2 mom. statsrådets förordning om elmarknaden (FFS 65/2009) gäller i landskapet att en 
överföringsavgift som distributionsnätsinnehavaren tar ut för elproduktion vid en enskild anslutning får inte 
överskrida i genomsnitt 0,50 cent per kilowattimme per år. 
 

7 § 
Avvikelse från 2 kap. statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser 

 Med avvikelse från 2 kap. statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (FFS 66/2009) 
gäller i landskapet att 
 1) den balansansvariga ordnar hanteringen av förhandsmeddelanden om fasta leveranser för de parter som 
omfattas av dess balansansvar samt att Kraftnät Åland Ab ordnar hanteringen av förhandsmeddelanden om fasta 
leveranser som påverkar balanserna mellan de balansansvariga eller sker via ledningar som överskrider 
landskapets gränser, 
 2) en part i en fast leverans är skyldig att meddela sin balansansvariga de uppgifter som behövs om tidpunkten 
för när den fasta leveransen börjar, 
 3) en part i en fast leverans är skyldig att på förhand rapportera sina fasta leveranser till sin balansansvariga i 
form av en partsvis specificerad summauppgift, samt till sin öppna leverantör med en summauppgift, 
 4) om en part i en fast leverans är en konsument så är den näringsidkare som är andra part i leveransen skyldig 
att sörja för att också den rapporteringsskyldighet som ankommer på konsumenten uppfylls samt att 
 5) en balansansvarig är skyldig att till systemansvarig stamnätsinnehavare rapportera en per balansansvarig 
specificerad summauppgift om de fasta leveranser som ingår i elbalansen och som påverkar elbalanserna mellan 
de balansansvariga. 
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8 § 
Avvikelse från 4 kap. statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser 

 Med avvikelse från 4 kap. statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (FFS 66/2009) 
gäller i landskapet att elleveranser till användare vars förbrukning inte mäts per timme avräknas månadsvis med 
hjälp av schablonvärden. Som grund för schablonavräkningen används månadens förbrukning. Med månadens 
förbrukning avses den förbrukning som skett efter det sista mätvärdet vid förra månadens avräkning till och med 
det sista mätvärdet i månaden. Om det saknas mätvärde för det sista dygnet i månaden används i stället det första 
mätvärdet i följande månad. Avräkningen skall ske inom tio arbetsdagar efter kalendermånadens utgång. 
 Med avvikelse från 4 kap. statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (FFS 66/2009) 
gäller i landskapet att en distributionsnätsinnehavar ska beräkna schablonvärden för de elanvändare som bytt 
leverantör genom att fördela deras sammanlagda förbrukning över månadens timmar i enlighet med nätprofilen. 
Med nätprofilen avses distributionsnätets nätuttag korrigerat med produktion från produktionskällor över 100 kW 
minskat med summan av elleveranser till användare vars förbrukning mäts per timme. Den systemansvarige 
stamnätsinnehavaren ska dygnsvis till leverantörerna meddela distributionsnätens nätprofil per timme. 
Distributionsnätsinnehavaren meddelar efter månadens slut till den systemansvarige stamnätsinnehavaren 
summauppgifter per balansansvarig för användare vars förbrukning ska schablonavräknas. Till balansansvariga 
meddelar nätinnehavaren uppgifter per användare. Uppgifterna lämnas i elektroniskt format enligt 
överenskommelse. 
 

9 § 
Avvikelse från 5 kap. statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser 

 Bestämmelserna i 5 kap. statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (FFS 66/2009) om 
tillämpning av typbelastningskurvor vid balansavräkning är inte tillämpliga i landskapet. 
 

10 § 
Avvikelse från 6 kap. statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser 

 Med avvikelse från 6 kap. 4 § statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (FFS 66/2009) 
gäller i landskapet att mätningen av förbrukad el ska  
 1) avse överförd el under varje timme för elanvändare med säkringsabonnemang om 80 ampere eller högre 
som har bytt leverantör samt ska 
 2) ske på det sätt som nätinnehavaren bestämmer för elanvändare som har säkringsabonnemang för högst 63 
ampere samt elanvändare med säkringsabonnemang med 80 ampere eller högre som inte har bytt leverantör. 
 

11 § 
Avvikelse från 7 kap. statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser 

 Med avvikelse från 7 kap. 2 § 2 mom. 3 punkten statsrådets förordning om utredning och mätning av 
elleveranser (FFS 66/2009) gäller i landskapet att med dagenergi avses den energi som förbrukas alla veckodagar 
mellan klockan 7 och 23. Energi som förbrukas annan tid är nattenergi. 
 

12 § 
Avvikelse från Energimarknadsverkets föreskrift om skyldigheten för elnätsinnehavaren att underrätta 

Energimarknadsverket om nättjänstvillkoren och -priserna 

 Med avvikelse från bestämmelserna i Energimarknadsverkets föreskrift om skyldigheten för elnätsinnehavaren 
att underrätta Energimarknadsverket om nättjänstvillkoren och -priserna (dnr 317/001/2007) ska nätinnehavare 
senast under år 2020 i enlighet Energimarknadsverkets anvisningar lämna information om gällande 
försäljningsvillkor och -priser för sina nättjänster samt om grunderna för hur de bestäms. Informationen ska 
lämnas på det sätt som landskapsregeringen eller annan behörig myndighet anvisar.  
 

13 § 
Systemansvarig stamnätsinnehavare 

 Systemansvarig stamnätsinnehavare är Kraftnät Åland Ab. 
 

14 § 
Ikraftträdande 

 Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016. 
 Bestämmelserna i Handels- och industriministeriets förordning om särredovisning av elaffärsverksamheter 
(FFS 79/2005) tillämpas avseende särredovisade bokslut över elaffärsverksamheter och delfunktioner inom 
elnätsverksamheten, vilka upprättas över räkenskapsperioder som avser tiden från den 1 januari 2017 och därefter. 
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 Bestämmelserna i Handels- och industriministeriets förordning om operativa krav på åtskiljande av 
verksamheterna hos en eldistributionsnätsinnehavare (FFS 922/2006) tillämpas så att åtgärdsprogram ska 
upprättas senast under år 2017. 
 Bestämmelserna i Arbets- och näringsministeriets förordning om informationsutbytet i anslutning till 
utredningen av elleveranser (FFS 809/2008) tillämpas från och med den 1 januari 2017. 
 Bestämmelserna i statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (FFS 66/2009) om mätning 
av elleveranser och avläsning av mätapparaturer tillämpas från och med den 1 januari 2017. 
 Bestämmelserna i Energimarknadsverkets föreskrift om nyckeltal för elnätsverksamheten och deras publicering 
(dnr 963/002/2011) ska första gången tillämpas för kalenderåret 2020. 
 Bestämmelserna i Energimyndighetens föreskrift om publicering och anmälan till Energimyndigheten av 
detaljförsäljares nyckeltal (dnr 1185/002/2013) ska första gången tillämpas för kalenderåret 2020. 
 Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. 
 

__________________ 
 
 
 Mariehamn den 19 november 2015 
 
 

ROGER NORDLUND 
vicelantråd 

 
 
                            V e r o n i c a   T h ö r n r o o s 
                               föredragande minister 
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ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 
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__________________________________________________________________________________ 

 
Nr 109 

 
LANDSKAPSFÖRORDNING 

om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet av 
riksförfattningar om certifiering och angivande av elens ursprung 

 
 

Utfärdad i Mariehamn den 19 november 2015 
 
 
 
 I enlighet med landskapsregeringens beslut ändras 1 § inledningssatsen och 1 punkten landskapsförordningen 
(2006:78) om tillämpning i landskapet av riksförfattningar om certifiering och angivande av elens ursprung som 
följer: 
 
 

1 § 
Tillämpningsområde 

 Med de avvikelser som anges i denna förordning ska följande författningar tillämpas i landskapet: 
1) Statsrådets förordning om certifiering av elens ursprung (FFS 417/2013). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

__________________ 
 
 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016. 
 

__________________ 
 
 
 Mariehamn den 19 november 2015 
 
 

ROGER NORDLUND 
vicelantråd 

 
 
                            V e r o n i c a   T h ö r n r o o s 
                                 föredragande minister 
 


