Kaasun ja vedyn alkuperätakuut

❖ Tervetuloa tilaisuuteen! Aloitamme klo 12, lopetus noin klo 13
(viimeistään 13.30)
❖ Esitättehän kysymykset chatissä
❖ Tilaisuutta ei nauhoiteta, mutta esitysmateriaali jaetaan
❖ Kysymyksiä voi lähettää myös tilaisuuden jälkeen go@gasgrid.fi
ja kohdennettuja Teamseja voidaan pitää
Tiedotustilaisuus 7.2.2022

Tilaisuuden sisältö
•

Yleistä alkuperätakuista

•

Energiaviraston ajankohtaiset asiat, Katriina Ojanen

•

Hinnoittelumenetelmä, säännöt ja palvelusopimus

•

Rekisteröityminen alkuperätakuurekisteriin G-REX

•

Maksut

•

Biokaasusertifikaattien tilanne
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Yleistä alkuperätakuista
Laki energian alkuperätakuista 1050/2021 (3.12.2021)
• Kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä on
maakaasujärjestelmän järjestelmävastaavaksi määrätty
siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy
• Viranomaistehtävä, myös muu lainsäädäntö huomioitu

Alkuperätakuurekisteri G-REX (Grexel
Systems Oy) otetaan käyttöön 1.4.2022

Termistö vakiintunutta englanniksi ja
hieman eroaa biokaasusertifikaateista
Esimerkiksi alkuperätakuita käytetään
eli peruutetaan (ei mitätöidä)

Alkuperätakuu on sähköinen
asiakirja, joka toimii näyttönä siitä,
että tietty energiaosuus on tuotettu
uusiutuvilla energialähteillä

Standardiyksikkö 1 MWh

Sekä verkko- että offgrid-kaasulle/
vedylle.
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Varmennus- ja todentamisvelvoite
alkaa 1.7.2022. Varmennusvelvoite on
• kaasunmyyjällä, joka myy
kaasunkäyttäjälle uusiutuvaa
kaasua.
• kaasuntuottajalla, joka muussa kuin
kaasun myyntiin liittyvässä
liiketoiminnassaan ilmoittaa
asiakkailleen tietoja käyttämänsä
kaasun alkuperästä.
• kaasunkäyttäjällä, joka
markkinoinnissaan ilmoittaa
käyttävänsä uusiutuvaa kaasua.

EU-tason siirtoalusta, standardi CEN EN
16325, energiamuotojen välinen
konversio valmisteilla

Alkuperätakuu (GO, Guarantees of Origin)

Kuvalähde: CEN EN 16325 draft 17.12.2021
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Katriina Ojanen, Energiavirasto

Energiaviraston ajankohtaiset
Kaasun ja vedyn alkuperätakuut – Gasgridin tiedotustilaisuus 7.2.2022
Tekninen asiantuntija Katriina Ojanen

Energiaviraston tehtäviä uuden alkuperätakuulain mukaan
• Energiaviraston tehtävä on valvoa alkuperätakuulain noudattamista
• Uuden alkuperätakuulain myötä Energiavirasto tulee toimimaan lämmityksen ja jäähdytyksen
alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä
• Lisäksi Energiavirasto hyväksyy uuden alkuperätakuulain mukaiset arviointilaitokset
– Arviointilaitoksella tarkoitetaan alkuperätakuulain mukaista todentajaa
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Arviointilaitoksen tehtävät
• Arviointilaitoksen tehtävänä on energiantuotantolaitoksen tuotantotavan ja sen käyttämien energialähteiden
todentaminen

• Todentaminen on tehtävä ennen kuin alkuperätakuita voidaan myöntää
• Todentamisen voi suorittaa vain Energiaviraston hyväksymä arviointilaitos
• Kaasun rekisterin energiatuotantolaitoksen todentaminen edellyttää arviointilaitokselta oikeaa teknistä
pätevyyttä
• Arviointilaitos antaa todentamistodistuksen
• Todentamistodistus on voimassa määräajan
– Viisi vuotta todentamistodistuksen antamisesta

– Erityisestä syystä todentamistodistukselle voidaan kuitenkin myös asettaa viittä vuotta lyhyempi voimassaoloaika
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Arviointilaitosten hyväksymisprosessi
• Hakemuksen arviointilaitokseksi on voinut jättää lain hyväksymisestä alkaen (3.12.2021)
• Arviointilaitokseksi haetaan täyttämällä Energiaviraston nettisivuilta löytyvä hakemuslomake

• Energiaviraston nettisivuilta löytyy myös arviointilaitoksille suunnattu todentajaohje, jonka tarkoitus
ohjeistaa arviointilaitosta todentamistehtävässä
• Hakemuksia on vireillä
• Hyväksyttyjen arviointilaitosten nimet ja hyväksymispäätökset tullaan julkaisemaan Energiaviraston
nettisivuilla: https://energiavirasto.fi/energian-alkupera
• Hyväksymispäätös sisältää arviointilaitoksen tekniset pätevyydet
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Palveluehtojen hyväksyminen
• Energiaviraston vahvistaa kaasun ja vedyn alkuperätakuun myöntämiseen ja siirtämiseen liittyvän palvelun
ehdot sekä alkuperätakuupalvelusta perittävien maksujen määrittämisen perusteet

• Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Gasgrid Finland Oy:n esittämistä kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun
ehdoista sekä alkuperätakuupalvelun maksujen määrittämisen perusteista
– Kaasun ja vedyn alkuperätakuupalvelun hinnoittelumenetelmä
– Kaasun ja vedyn alkuperätakuujärjestelmän säännöt

– Palvelusopimus kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin käytöstä

• Kuuleminen kestää 18.2.2022 asti
• https://energiavirasto.fi/-/kuuleminen-gasgrid-finland-oy-n-kaasun-ja-vedyn-alkuperatakuupalvelunehtojen-ja-maksujen-maarittamisen-perusteiden-vahvistamisesta
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Kiitos!
go@energiavirasto.fi

Hinnoittelumenetelmä - Sisältö
1. Johdanto

2. Hintojen määräytymiseen vaikuttavat tekijät
3. Taloudelliset tiedot
4. Hintojen määräytyminen
Varsinainen hinnasto julkaistaan, kun menetelmä on vahvistettu.
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Säännöt - Sisältö
1. Johdanto
2. Roolit ja vastuut
3. Tilinhaltijaksi rekisteröityminen
4. Tuotantolaitoksen rekisteröinti

5. Tuotantotietojen toimittaminen rekisterinpitäjälle
6. Rekisteröityjen tuotantolaitosten todentaminen ja tarkastaminen
7. Alkuperätakuiden myöntäminen

8. Alkuperätakuiden siirto
9. Toimintahäiriöiden, korjausten ja virheiden käsittely
10. Alkuperätakuiden peruttaminen
11. Alkuperätakuun voimassaolon päättyminen (umpeutuminen)
12. Alkuperätakuun mitätöiminen ja muuttaminen
13. Julkisuus ja salassapito
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Palvelusopimus - Sisältö
1.

Osapuolet

2.

Sopimuksen tausta ja tarkoitus

3.

Määritelmät

4.

Tietojärjestelmät

5.

Tilinhaltijan velvollisuudet

6.

Virheet transaktioissa

7.

Henkilötietojen käsittely ja tietoturva

8.

Vastuut

9.

Ylivoimainen este (Force majeure)

10. Julkisuuslaki, luottamuksellinen aineisto ja salassapitovelvoitteet
11. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
12. Muut sopimusehdot

13. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
14. Sopimuskappaleet
Liite 1 Energiaviraston vahvistamat alkuperätakuujärjestelmän säännöt
Liite 2 Hinnasto (perustuen Energiaviraston vahvistamaan hinnoittelumenetelmään)
Liite 3 Yhteystiedot
Liite 4 Valtakirjamalli
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Rekisteröityminen, maksut, biokaasusertifikaatit

Tilinhaltijan (Account Holder AH) rekisteröityminen
Tarve
rekisteröityä
Tilinhaltijaksi

Tehdään
palvelusopimus*
Tilinhaltijan ja
Rekisterin Ylläpitäjän
välillä

Käsitellään
saapumisjärjestyksessä

Account Holder AH = Tilinhaltija = asiakasyritys
Issuing Body IB = Rekisterin Ylläpitäjä = Gasgrid Finland Oy

*Palvelusopimus ja liitteinä
• Yhteystietolomake
• Kaupparekisteriote
• Nimenkirjoitusoikeutettujen
tiedot
• Mahdollinen valtakirja
Allekirjoitus

**Tilinhaltijan valtuutettu
yhteyshenkilö pääsee
täydentämään tietoja sekä
lisäämään/hallinnoimaan oman
organisaation käyttäjiä.
Tilinhaltijan
valtuutettu**
kirjautuu
rekisteriin

Rekisteröityminen
tehty

Rekisterin Ylläpitäjä
luo Tilinhaltijan
valtuutetulle
käyttäjälle tunnukset
rekisteriin

Vain rekisteröityneille
käyttäjille!

G-REX esittely: https://grexel.com/g-rex/
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https://gasgrid.fi/palvelumme/alkuperatakuut/
(myös ruotsi ja englanti)

Tuotantolaitoksen (Production Device PD) rekisteröityminen
Account Holder AH = Tilinhaltija = asiakasyritys
Production Device PD = Tuotantolaitos
Issuing Body IB = Rekisterin Ylläpitäjä = Gasgrid Finland Oy
Tilinhaltijalla
tarve
rekisteröidä
Tuotantolaitos

Tarvittaessa valtakirja!
”Hakemus” tehdään
täyttämällä
Tuotantolaitoksen
tiedot rekisteriin

Liitteiden
toimitus?
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Tuotantolaitos on
liitetty tilinhaltijan
tiliin

Rekisterin Ylläpitäjä saa
ilmoituksen
Tuotantolaitoksesta,
tarkistaa tiedot ja
hyväksyy (hylkää)
hakemuksen
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Rekisteröityminen
tehty

Maksuperusteet
•
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Kiinteät ja käyttöön perustuvat maksut:
•

Käyttöön perustuvat maksut laskutetaan jälkikäteen neljästi vuodessa (kvartaaleittain): huhti-, heinä-,
loka- ja tammikuussa aina edellinen kolme (3) kuukautta kerrallaan.

•

Kiinteät maksut laskutetaan huhtikuussa.

•

Vastikään rekisteröityjen uusien Tuotantolaitosten ja Tilinhaltijoiden osalta kiinteät maksut laskutetaan
ensimmäisen mahdollisen neljännesvuosittaisen laskutuksen yhteydessä.

•

Vuoden 2022 ensimmäinen laskutus tapahtuu siis heinäkuussa sekä kiinteiden että käyttöön
perustuvien maksujen osalta.
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Toimija A (tilinhaltija ja tiliin liitetty 5
omaa/hallinnoitua tuotantolaitosta)

Myönnetyt
alkuperätakuut,
oletus (MWh)

2022

2023

2024

€ / alkuperätakuu
(MWh)*

€ / alkuperätakuu
(MWh)*

€ / alkuperätakuu
(MWh)*

2022: 100 000

0,166

0,141

0,137

0,233

0,181

0,168

0,153

0,133

0,128

0,431

0,301

0,255

0,231

0,181

0,163

Tilinhaltijamaksu 1 500
€ / vuosi

Tilinhaltijamaksu 1 500
€ / vuosi

2023: 100 000
2024: 110 000

Toimija B (tilinhaltija ja tiliin liitetty 1
oma/hallinnoitu tuotantolaitos)

2022: 25 000
2023: 25 000
2024: 30 000

Toimija B (1 oma/hallinnoitu
tuotantolaitos ja tilinhaltijana
aggregaattori, jolla operoitavana 5
tuotantolaitosta)

2022: 25 000

Toimija C (tilinhaltija ja tiliin liitetty 1
oma/hallinnoitu tuotantolaitos)

2022: 10 000

2023: 25 000
2024: 30 000

2023: 10 000
2024: 13 000

Toimija C (1 oma/hallinnoitu
tuotantolaitos ja tilinhaltijana
aggregaattori, jolla operoitavana 5
tuotantolaitosta)
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2022: 10 000
2023: 10 000
2024: 13 000

Toimija D (toimii vain tilinhaltijana ja
Tilinhaltijamaksu 2 500
ostaa/myy
alkuperätakuita)
€ / vuosi
7.2.2022
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*huomioitu
rekisteröitymis- ja
vuosimaksut sekä
myönnetyt
alkuperätakuut

Biokaasusertifikaatit
•

Alkuperätakuulain voimaan tullessa (3.12.2021) voimassa oleva tai sen jälkeen
myönnetty biokaasusertifikaatti voidaan muuttaa kaasun alkuperätakuuksi
kaasun alkuperätakuurekisteriin biokaasusertifikaatin haltijan ilmoituksesta.
–

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 31.5.2022, go@gasgrid.fi

•

Alkuperätakuuksi muutettu biokaasusertifikaatti on mitätöitävä, jos sitä ei ole
käytetty 18 kuukauden kuluessa alkuperätakuuta vastaavan energian
viimeisestä tuotantopäivästä. Käytännössä konvertoinnin myötä
biokaasusertifikaattien pidempi voimassaoloaika (18 kk) säilyy ennallaan.

•

Biokaasusertifikaatteja myönnetään 31.3.2022 asti.

•

Varmennusvelvoite alkaa 1.7.2022
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Tulevat tilaisuudet
Tiedotustilaisuus 8.3.2022 klo 9
Rekisterin käyttökoulutus 4.4.2022 klo 12

Rekisterin käyttökoulutus 7.4.2022 klo 9
Rekisterin käyttökoulutus 12.4.2022 klo 12

Sama sisältö
kaikissa – voit
valita itsellesi
parhaiten
sopivan ajan

Linkit löytyy asiakastiedotteesta 4 ja lähetetään vajaa
viikkoa ennen tilaisuutta muistutusviestissä.

Kysymykset toivotaan lähetettävän mahdollisimman
yksilöidysti, helpottaa vastaamista ☺
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Heli Haapea, heli.haapea@gasgrid.fi, puh. 040 352 7643

Kiitos! Seuraava info ti 8.3. klo 9

