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Förslaget till åtgärder för att förbättra elleveranssäkerheten
färdigt
Arbets- och näringsministeriets energiavdelning har färdigställt sitt förslag till åtgärder för att
förbättra eldistributionens säkerhet och lindra konsekvenserna av elavbrott under de
kommande åren. Förslaget är ett svar på det uppdrag som näringsminister Jyri Häkämies
gav energiavdelningen i december 2011 efter de omfattande och långvariga störningar i
eldistributionen som orsakades av vinterstormar.
− De förslag till lagstiftning som nu beretts förpliktar distributionsnätsinnehavarna att höja
elleveranssäkerheten klart från den nuvarande nivån. Avsikten är samtidigt att sänka
kostnaderna för jordkablar i och med att vägområdena kommer att kunna utnyttjas i större
utsträckning än tidigare. I takt med att genomförandet av förslagen framskrider kommer en
stor del av kunderna redan under de närmaste åren att omfattas av en leveranssäkerhet som
är väsentligt bättre än i nuläget, konstaterade minister Häkämies som tog emot förslaget den
19 mars 2012.
Enligt förslaget ska säkerheten i eldistributionen ökas väsentligt jämfört med nuläget genom
att nya och stegvis allt strängare driftssäkerhetskrav ställs på nätinnehavare, övergången till
jordkablar i medelspännings- och lågspänningsnät främjas och skötseln av randskogar vid
ledningsgatorna för medelspänningsledningar effektiviseras. Också de standardersättningar
som betalas till kunderna för långa avbrott i eldistributionen ska höjas betydligt.
Ett fel som uppstår i distributionsnätet på grund av storm eller snölast skulle inte få orsaka ett
elavbrott som varar längre än sex timmar inom stadsplaneområdet och längre än 24 timmar i
glesbygden. Distributionsnätsinnehavaren ska uppfylla de krav som nu uppställs senast vid
utgången av år 2027. Kraven ska vara uppfyllda för minst 50 procent av kunderna vid
utgången av 2019 och minst 75 procent av kunderna vid utgången av 2023.
I och med de nya driftsäkerhetsmålen ska driftsäkerheten hos distributionsnäten höjas
väsentligt jämfört med nuläget särskilt inom tätorterna på landsbygden och i glesbygden. För
att den eftersträvade nivån av driftsäkerhet ska nås krävs en betydande ökning av andelen
jordkablar i medelspännings- och lågspänningsnät och andra nya strukturella lösningar i
distributionsnäten i Finland. Leveranssäkerheten kan också förbättras exempelvis genom att
luftburna ledningar flyttas till vägkanterna.
För att det föreslagna målet ska kunna nås bör alla medelspänningsledningar via vilka el
matas till tätorter i skogrika områden i Finland och klart över 50 procent av
lågspänningsledningarna bytas ut mot jordkablar.
Investeringarna i jordkablar kommer att höja överföringsavgifterna för eldistributionsnät. Ett
bra sätt att minska kostnadseffekterna är att placera kablarna vid landsvägarna. Enligt en
allmän uppskattning blir det cirka 30 procent billigare att placera jordkablarna vid
landsvägarna än att placera dem annanstans. Tjänstemännen vid arbets- och
näringsministeriet, kommunikationsministeriet och Trafikverket avtalade den 24 januari 2012
om åtgärder för att underlätta placeringen av eljordkablar på landsvägsområden och
effektiverat samarbete kring byggandet av nät.
Arbets- och näringsministeriet anser att man bör effektivisera skötseln av de randskogar som
kantar ledningsgatorna för luftburna medelspänningsledningar på landsbygden, eftersom
största delen av elavbrott i Finland orsakas av fel som uppstår i dessa ledningar. Ministeriet
föreslår en ändring av elmarknadslagen så att distributionsnätsinnehavaren ska ha rätt att
vidta förebyggande åtgärder i de skogar som kantar elledningsgatorna i syfte att trygga
leveranssäkerheten för el. Åtgärderna ska begränsas till att gälla sådana träd som utgör en
uppenbar risk för distributionsnätet. Skogsägaren ska ersättas till fullt belopp för träden.
Elnäten ska åläggas en allmän beredskapsskyldighet med tanke på störningssituationer och
exceptionella förhållanden. Detta innebär att nätinnehavarna bl.a. åläggs att lämna kunderna
tillräckligt med information för att dessa ska kunna hantera störningssituationer, att ombesörja
fungerande förbindelser till räddningsmyndigheterna och vissa andra myndigheter och andra
elnät samt till telebolag och andra infranät i alla situationer samt att på förhand uppgöra
planer för hur reparationspersonalen används och för personalens beredskap i händelse av
storm.
I elmarknadslagen föreslås en bestämmelse i vilken distributionsnätsinnehavaren åläggs att
ge kunderna information om hur långvarig störningen i eldistributionen kommer att bli och om
tidpunkten för när elektriciteten återställs. Informationen skulle kunna lämnas t.ex. i form av
textmeddelanden.
De standardersättningar som betalas till kunderna vid elavbrott ska höjas så att ytterligare två
nivåer läggs till i ersättningssystemet, nämligen vid åtta dygn respektive 12 dygn. Samtidigt
ska ersättningens maximibelopp höjas från nuvarande 700 euro till högst 2 000 euro fram till
år 2018.
Förslagen ska förverkligas genom de ändringar som föreslås i elmarknadslagen och
landsvägslagen. Avsikten är att ändringarna i elmarknadslagen ska inkluderas i en
regeringsproposition som är under beredning och som enligt planerna ska lämnas till
riksdagen sommaren 2012. Kommunikationsministeriet och arbets- och näringsministeriet ska
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utarbeta ett förslag till ändring av landsvägslagen före utgången av 2012. Arbets- och
näringsministeriets förslag kompletteras ytterligare vid behov på basis av remissförfarandet
och de iakttagelser som görs i samband med mer noggranna konsekvensanalyser.
Ytterligare upplysningar:
näringsministerns specialmedarbetare Kai Mykkänen, tfn 040 592 1499
överdirektör Esa Härmälä, arbets- och näringsministeriet, tfn 0400 874 209
regeringsrådet Arto Rajala, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 606 4828
regeringsrådet Mikael Nyberg, kommunikationsministeriet, tfn 09 160 28474

Tillbaka till rubrikerna
Senast uppdaterad: 27.09.2012

Ministeriet

Arbete

Företag

Energi

Andra genvägar

Kontaktinformation

Arbetslagstiftning

Tillväxtföretag

Förnybara energikällor

Konkurrenspolitik

Ministeriets ledning

Arbetslivets kvalitet

Energistöd

Konsumentfrågor

Lediga arbetsplatser vid
ministeriet

Arbetskraftsservice

Främjande av företagens
internationalisering

Kärnenergi

Offentlig upphandling

Elmarknaden

Regionstyrning

Förvaltningsområde

Sysselsättningsöversikt
Integration

Sociala företag
Bokföring
ANM Branschtjänsten

http://www.tem.fi/index.phtml?89520_m=105892&l=sv&s=2471

EU regional- och strukturpolitik

27.9.2012

