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ASIA
Verkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton ja siirtopalvelusta perittävien maksujen määrittämistä koskevien menetelmien vahvistaminen 1.1.2010 alkavalle ja 31.12.2013
päättyvälle valvontajaksolle

ASIANOSAINEN
Orimattilan Lämpö Oy
Tokkolantie 3
16300 ORIMATTILA

SELOSTUS ASIASTA
Energiamarkkinavirasto on 13.7.2009 päivätyllä kirjeellään varannut mahdollisuuden
antaa lausunnon ennen päätöksen tekemistä.

RATKAISU
Energiamarkkinavirasto vahvistaa asianosaisen noudatettavaksi liitteessä 1 ilmoitetut
menetelmät verkkotoiminnan tuoton ja siirtopalvelusta perittävien maksujen määrittämiseksi 1.1.2010 alkavalla ja 31.12.2013 päättyvällä valvontajaksolla.

PERUSTELUT
Asianosainen harjoittaa maakaasumarkkinalain mukaista luvanvaraista maakaasuverkkotoimintaa ja on siten maakaasumarkkinalain (508/2000) 1 luvun 3 §:n 6 kohdassa tarkoitettu toiminnanharjoittaja (verkonhaltija).
Maakaasumarkkinalain 7 luvun 1 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan Energiamarkkinaviraston tulee päätöksellään vahvistaa verkonhaltijan noudatettavaksi menetelmät
verkonhaltijan verkkotoiminnan tuoton ja siirtopalvelusta perittävien maksujen määrittämiseksi ennen menetelmien käyttöönottamista. Maakaasumarkkinalain 7 luvun
1 a § 3 momentin mukaan vahvistuspäätös, jota sovelletaan 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitettuihin menetelmiin, on voimassa neljän vuoden pituisen valvontajakson ajan.
Asianosaisen on otettava vahvistettavat menetelmät huomioon siirtopalvelusta perittävien maksujen suuruutta määrittäessään valvontajakson aikana. Vahvistettavat menetelmät kattavat verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman arvostusperiaatteet, verkkotoimintaan sitoutuneelle pääomalle hyväksyttävän tuoton määrittämistavan, verkkotoiminnan tuloksen määrittämistavan sekä sen edellyttämän tuloslaskelman ja taseen
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oikaisun. Vahvistettavat menetelmät ja niiden yksityiskohtaiset perustelut on esitetty
liitteessä 1.
Maakaasumarkkinalain 7 luvun 1 a §:n 2 momentin mukaan vahvistuspäätöksen on
perustuttava maakaasumarkkinalain 2 ja 3 luvuissa sekä 4 luvun 6 §:ssä säädettyihin
perusteisiin. Maakaasu siirtoverkkotoiminnan hinnoittelussa noudatettavien menetelmien osalta sovelletaan maakaasumarkkinalain 2 luvun 3 ja 8 §:ssä säädettyjä hinnoitteluperiaatteita.
Maakaasumarkkinalain 2 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan verkonhaltijan on kohtuullista korvausta vastaan myytävä maakaasun siirtopalveluja verkkonsa siirtokyvyn rajoissa (siirtovelvollisuus) asiakkaille, jotka ovat maakaasun loppukäyttäjiä tai vähittäismyyjiä ja jotka haluavat ostaa tai myydä Suomesta alun perin tukkumyyjältä
omaan käyttöönsä tai jälleenmyyntiin jakeluverkkonsa kautta hankkimaansa maakaasua. Siirtovelvollisuuden edellytyksenä on, että asiakkaat kuluttavat maakaasun käyttöpaikoissaan tai hankkivat jälleenmyyntiä varten vähintään 5 miljoonaa kuutiometriä
maakaasua vuodessa ja että maakaasun mittaus on kaukoluentajärjestelmän piirissä.
Saman luvun 8 §:n 2 momentin mukaan verkkopalvelujen hinnoittelun on oltava kohtuullista.
Hallituksen esityksen (hallituksen esitys Eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi HE
134/1999) yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, että monopoliasemassa olevalta
verkkotoiminnalta tulee edellyttää hinnoittelun kohtuullisuutta. Perusperiaatteena on,
että hinnoittelun tulisi vastata toiminnan kustannuksia. Toisaalta perusteluissa on todettu, että hinnoittelun tulisi turvata riittävä tulorahoitus ja vakavaraisuus. Tulot saisivat kattaa verkon ylläpidon, käytön ja rakentamisen kohtuulliset kustannukset sekä antaa sijoitetulle pääomalle kohtuulliseksi katsottavan tuoton.
Edellä sanotun perusteella Energiamarkkinavirasto katsoo, että verkonhaltijoiden keräämien maksujen tulee vastata maakaasuverkon ylläpidon kustannuksia. Tämän lisäksi verkonhaltijalla on oikeus odottaa, että tulonmuodostus on riittävä maakaasuverkon kehittämiseen. Pakollisten käyttö-, ylläpito- ja kehittämiskustannusten kattamisen
jälkeen tulonmuodostuksen tulee antaa verkonhaltijalle kohtuullinen tuotto sijoitetulle
pääomalle. Energiamarkkinavirasto on lähtenyt siitä, että tuoton kohtuullisuuden arvioinnissa otetaan huomioon sijoituksen riskipitoisuus, alhaiset rahoituskulut ja laitteiston pitkä käyttöikä. Arvioinneissa on myös otettu huomioon Suomen maakaasumarkkinoiden erityispiirteitä.
Energiamarkkinavirastolle on maakaasumarkkinalaissa jätetty laaja harkintavalta hinnoittelun kohtuullisuutta koskevan arviointimenetelmän valinnassa. Vahvistettavat
menetelmät perustuvat olennaisin osin viraston sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa soveltamiin vahvistettuihin lainvoimaisiin menetelmiin. Vahvistettavia menetelmiä on kehitetty ja muokattu siten, että se ottaa
huomioon maakaasumarkkinoiden erityispiirteitä.
Tässä päätöksessä vahvistettavien menetelmien perusteella Energiamarkkinavirasto
laskee ja vahvistaa maakaasumarkkinalain 7 luvun 1 c §:n nojalla annettavalla erillisellä valvontapäätöksellä valvontajakson päätyttyä verkonhaltijan verkkotoiminnan to-
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teutuneen ja kohtuullisen tuoton valvontajakson ajalta. Energiamarkkinavirasto ottaa
valvontapäätöstä koskevassa laskelmassa huomioon myös edelliseltä 1.1.2006 alkaneelta ja 31.12.2009 päättyneeltä valvontajaksolta asianosaiselle Energiamarkkinaviraston päätöksellä vahvistetun verkkotoiminnan tuoton yli- tai alijäämän.

VOIMASSAOLO
Energiamarkkinavirasto soveltaa tällä päätöksellä vahvistettavia menetelmiä 1.1.2010
- 31.12.2013 tapahtuvan hinnoittelun kohtuullisuuden valvontaan.
Energiamarkkinavirasto voi muuttaa tätä päätöstä antamallaan uudella päätöksellä joko verkonhaltijan hakemuksesta tai Energiamarkkinaviraston omasta aloitteesta siten
kuin maakaasumarkkinalain 7 luvun 1 b §:ssä säädetään.

MUUTOKSENHAKU
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä 2. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta
huolimatta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Maakaasumarkkinalaki 7 luku 1 a § 1 momentti 1 kohta sekä 2 ja 3 momentti ja 9 luku
4 a §.
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