SULJETUN 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 Maakaasuverkkotoiminnan aloitusajankohdan päivämäärä
Yhteyshenkilön:
1.9 Nimi
1.10 Puhelinnumero
1.11 Sähköpostiosoite
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Toiminnan laatu ja toiminta-alue

2.1 Suljetun jakeluverkon maakaasuverkkotoiminta
2.1.1 Selostus toiminta-alueesta:
• Selvitys siitä kuinka hakijan maakaasuverkon toiminta-alue muodostaa maantieteellisesti rajatun
teollisuus- tai elinkeinoalueen tai yhteisiä palveluja tarjoavan alueen
• 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 toiminta-alueesta sekä tarvittaessa lisäksi tarkemmat osakartat
2.1.3 Verkostokartta
• Kartta toiminta-alueesta sisältäen verkostotiedot
2.1.4 Verkostotiedot
• Putkien koot ja niiden pituudet kilometreinä sekä paineenvähennyslaitteiden koot ja niiden lukumäärät
3

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.
3.1.4 Vastaavat selvitykset muusta yhteisöstä tai laitoksesta
• Kohtia 3.1.1 – 3.1.3 vastaavat selvitykset muusta yhteisöstä tai laitoksesta
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3.2 Selvitys suljetun jakeluverkon edellytyksistä
3.2.1 Selvitys niistä erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä, joiden vuoksi kyseisen verkon
käyttäjien toiminnot tai tuotantoprosessi muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden
3.2.2 Selvitys kaikista maakaasuverkkoon liittyneistä käyttäjistä sekä käyttäjille jaetusta maakaasumääristä.
Lisäksi selvitys käyttäjien omistussuhteesta maakaasuverkon omistajaan tai verkonhaltijaan
3.2.3 Jos maakaasuverkkoon on liittynyt kuluttaja-asiakkaita, niin selvitys näiden asiakkaiden suhteesta luvan
hakijaan
3.3 Selvitys suljetun jakeluverkon yleisistä vaatimuksista
3.3.1 Selvitys organisaatiosta
• Selvityksestä tulee ilmetä, että hakijalla on palveluksessaan toiminnan laatuun nähden riittävä
henkilöstö. Osa-aikaisessa työsuhteessa olevien henkilöiden työaika tulee ilmoittaa erikseen.
3.3.2 Selvitys käytön valvojasta
• Käytön valvojan nimi ja kopio Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ilmoitusvahvistuksesta käytön
valvojan nimeämisen vastaanottamisesta ja rekisteröinnistä.
3.4 Selvitys verkkotoiminnan eriyttämisestä
3.4.1 Edellisen tilikauden tilintarkastetut tilinpäätöstiedot
• Edellisen tilikauden allekirjoitettu tasekirja sekä allekirjoitettu tilintarkastuskertomus
3.4.2 Selvitys konsernisuhteista
• Hakijan ollessa konserniin kuuluva yhtiö, ilmoitetaan kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden nimet ja
konserniin kuuluvien konserniyhtiöiden keskinäiset omistusosuudet
3.4.3 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.
3.5 Muut selvitykset
3.5.1 Jos luvanhakija ei itse omista verkkoa tai sen osaa, jäljennös sopimuksista,
joilla verkko tai sen osa on luvanhakijan käytössä
3.5.2 Muut liitteet
• Muut liitteet hakija toimittaa tarvittaessa tai Energiaviraston pyynnöstä
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4.1
4.2
4.3

Allekirjoitus
Paikka
Päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Mikäli hakemukseen tai sen liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi, pyydetään se
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.

