MAAKAASUN JAKELUVERKON MAAKAASUVERKKOLUPAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE
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Luvan hakija

Maakaasuverkkotoimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen:
1.1 Nimi
1.2 Kotipaikka
1.3 Puhelinnumero
1.4 Sähköpostiosoite
1.5 Jakeluosoite
1.6 postinumero ja -toimipaikka
1.7 Y-tunnus
1.8 Toiminnan aloitusajankohta
• Maakaasuverkkotoiminnan aloitusajankohdan päivämäärä
Yhteyshenkilön:
1.9 Nimi
1.10 Puhelinnumero
1.11 Sähköpostiosoite
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Toiminnan laatu ja toiminta-alue

2.1 Maakaasuverkkotoiminta
2.1.1 Toiminta-alue
• Vapaamuotoinen kuvaus hakijan harjoittamasta toiminnasta ja maakaasuverkon sijainnista
• Edellisvuonna omaan käyttöön ja myyntiin siirretty maakaasun määrä kuutiometreinä
• Tuotanto- ja kulutusliittymien lukumäärä
• Verkkoon liittyneiden tuotanto- ja kulutusasiakkaiden lukumäärä yhteensä
2.1.2 Kartta alueesta
• Kartta alueesta, jolla hakija harjoittaa tai aikoo harjoittaa maakaasuverkkotoimintaa, tarvittavine
putkistoineen
2.1.3 Verkostotiedot
• Putkien koot ja niiden pituudet kilometreinä sekä paineenvähennyslaitteiden koot ja niiden lukumäärät
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Liitteet

3.1 Selvitys hakijasta
3.1.1 Jos hakija on yhtiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai yhtiösopimuksesta
3.1.2 Jos hakija on osuuskunta, jäljennös säännöistä
3.1.3 Rekisteriote
Kohdat 3.1.1 – 3.1.3
• Jos hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö toimitetaan jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai sopimuksesta tai -säännöistä sekä kauppa- tai säätiörekisteriote tai näitä vastaava selvitys yhteisöstä.
Julkisoikeudellisista yhteisöistä toimitetaan johtosääntö tai vastaava.
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3.1.4
•
3.1.5
•

3.1.6
•

Vastaavat selvitykset muusta yhteisöstä tai laitoksesta
Kohtia 3.1.1 – 3.1.3 vastaavat selvitykset muusta yhteisöstä tai laitoksesta
Vakuutus hakijan päätösvallasta varoihin
Vakuutus siitä, että hakijalla on päätösvalta maakaasuverkon käyttöön, ylläpitoon ja kehittämiseen
tarvittaviin varoihin. Liitteenä tulee käyttää Energiaviraston valmista allekirjoitettavaa liitettä
(Jakeluverkonhaltijan vakuutus päätösvallasta varoihin.pdf)
Vakuutus hakijan päätösvallasta tehdä liittymis- ja maakaasuverkkosopimuksia
Vakuutus siitä, että hakijalla on päätösvalta tehdä verkon käyttäjien kanssa liittymissopimuksia ja
maakaasuverkkosopimuksia. Liitteenä tulee käyttää Energiaviraston valmista allekirjoitettavaa liitettä
(Jakeluverkonhaltijan vakuutus päätösvallasta liittymis- ja maakaasuverkkosopimuksiin.pdf)

3.2 Selvitys organisaatiosta ja henkilöstöstä
3.2.1 Organisaatiokaavio
• Organisaatiokaavio luvan hakijan oman käytännön mukaan
3.2.2 Selvitys verkkotoiminnan vakituisen henkilöstön riittävästä määrästä ja koulutuksesta
• Selvitys verkkotoiminnan vakituisen henkilöstön riittävästä määrästä ja koulutuksesta esitetään
organisaation mukaisesti toiminnoittain. Selvityksessä tulee ilmetä, että hakijalla on palveluksessaan
riittävä henkilöstö, joka vastaa sen harjoittaman verkkotoiminnan laajuutta ja luonnetta.
3.2.3 Selvitys käytön valvojasta
Käytön valvojan nimi ja kopio Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ilmoitusvahvistuksesta käytön
valvojan nimeämisen vastaanottamisesta ja rekisteröinnistä.
3.2.4 Selvitys maakaasuverkkotoiminnan osatoimintoihin olennaisesti vaikuttavista
yhteistoiminta- tai alihankintasopimuksista
3.2.5 Selvitys vikatapausten hoitotavasta
• Selvitys vikatapausten hoidosta sekä työaikana että työajan ulkopuolella
3.3 Selvitys taloudesta
3.3.1 Edellisen tilikauden tilintarkastetut tilinpäätöstiedot
• Edellisen tilikauden allekirjoitettu tasekirja sekä allekirjoitettu tilintarkastuskertomus
3.3.2 Selvitys konsernisuhteista
• Hakijan ollessa konserniin kuuluva yhtiö, ilmoitetaan kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden nimet ja
konserniin kuuluvien konserniyhtiöiden keskinäiset omistusosuudet
3.3.3 Selvitys eriytetyn tilinpäätöksen eriyttämismenettelystä
• Selvitys eriytetyn tilinpäätöksen eriyttämismenettelystä tulee sisältää kuvauksen eriytettävien
liiketoimintojen sisällöistä sekä menetelmistä tuottojen, kustannusten ja tase-erien kohdistamisessa eri
liiketoiminnoille. Hakija, joka ei ole aiemmin laatinut eriytettyä tilinpäätöstä, esittää suunnitelman
tilinpäätöksen eriyttämismenettelystä.
3.3.4 Verkkotoiminnan tulos- ja tasesuunnitelma kuluvalle vuodelle ja seuraavalle kolmelle vuodelle.
Tulosbudjetti toimitetaan, jos sellainen on käytettävissä
• Tulos- ja tasesuunnitelmat esitetään euroina.
• Tulos- ja tasesuunnitelma täytetään hakemuslomakkeen liitteenä olevaan Excel-lomakkeeseen
(Jakeluverkonhaltijan_tulos-ja_tasesuunnitelma.xls). Jos jotain tietoa ei pystytä toimittamaan Excellomakkeessa määritellyllä tarkkuudella, ilmoitetaan tästä lisätietoja - sarakkeessa kyseisen rivin
kohdalla.
3.3.5 Verkkotoiminnan investointisuunnitelma kuluvalle vuodelle ja seuraavalle kolmelle vuodelle
• Investointisuunnitelmat esitetään euroina
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3.3.6
•

Verkkotoiminnan rahoitussuunnitelma kuluvalle vuodelle ja seuraavalle kolmelle vuodelle
Rahoitussuunnitelmana esitetään seuraavaa (tai soveltuvilta osin):

Rahan lähteet:
nettotulos
poistot
satunnaiset tuotot/kulut
oman pääoman lisäys
pitkäaikaisten lainojen lisäys
lyhytaikaisten lainojen lisäys
liittymismaksujen lisäys

Rahan käyttö:
jakeluverkkoinvestoinnit
muut verkkoinvestoinnit
muut investoinnit
käyttöpääoman muutos
muun rahoitusomaisuuden lisäys
pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
lyhytaikaisten lainojen lyhennykset
verot
osingonjako tai muu voitonjako

3.4 Muut selvitykset
3.4.1 Jos luvanhakija ei itse omista verkkoa tai sen osaa, jäljennös sopimuksista,
joilla verkko tai sen osa on luvanhakijan käytössä
3.4.2 Muut liitteet
• Muut liitteet hakija toimittaa tarvittaessa tai Energiaviraston pyynnöstä
• Energiavirasto voi esimerkiksi pyytää kohdassa 3.3. Selvitys taloudesta mainittujen tietojen
lisäksi harkintansa mukaan lisätietoja hakijan taloudellisesta asemasta, jotka hakija on
velvollinen toimittamaan. Esimerkiksi Energiavirasto voi pyytää harkintansa mukaan
hakijalta luottoluokitusta tai lisätietoja esim. vakuusjärjestelyistä riippuen ehdotetusta
rahoitusjärjestelystä (pääomarakenteesta), jotka hakija on velvollinen toimittamaan.

4
4.1
4.2
4.3

Allekirjoitus
Paikka
Päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Mikäli hakemukseen tai sen liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi, pyydetään ne
merkitsemään selkeästi asiakirjoihin sisältäen myös lainkohdat, joihin salassapito perustuu sekä
perustelemaan miksi asia on salassa pidettävä. Mahdollisten liikesalaisuuksien osalta on esitettävä
perusteltu arvio tiedon salassa pidettävyydestä.

