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com mercial@qasqrid.fi

Lausunto Gasgrid Finland Oy:n hinnastosta vuodelle 2021

1. Hinnoittelu yleisesti

Haminan Energia Oy:n (jäljempänä "HE") käsityksen mukaan Gasgrid Fin-
land Oy:n (jäljempänä "GGF") ei huomioi jakeluverkkoon liittyneiden kaa-
sulähteiden (mm. LNG ja biokaasulaitokset) toimitusvarmuutta lisäävää nä-
kökulmaa siten, kuin voimassa oleva EU-lainsäädäntö mahdollistaisi.

HE:n näkemyksen mukaan GGF ei voi käyttää jakeluverkkoon tapahtuvan
LNG-syötön osalta hinnoitteluperusteena virtuaalista syöttöpistetfä kapasi-
teettivarausten osalta, koska tällöin GGF tosiasiassa ulottaa hinnoittelunsa
jakeluverkkoon, mihin sillä ei ole oikeutta.

Syöttöpisteenä GGF:n hinnoittelussa tulee käyttää sitä fyysistä syöttöpis-
tettä, missä kaasu siirtyy siirtoverkonhaltijan siirtoverkkoon (rajapiste).

2. Alennusten soveltaminen

GGF ilmoittaa hinnastossaan kohdassa 4.2.2 Lyhyen aikavälin kapasiteetti-
tuotteiden hintakertoimet tariffivuonna 2021 (kursiivija alleviivaus tässä):

"TAR NC:n artiklassa 9 todetaan mahdollisuus asettaa alennus tariffiin
n estevtety n m a a ka a su n kä s itte I v I a ito ste n sy öttö p i ste i s i i n se kä e ri sty -
neisyyden päättävien infrastruktuurin syöttöpisteisiin. Alennuksia ei
esi tetä sovel I ettava n."

HE on lausunut GGF:lle alennusten soveltamisesta jo aiemmin erillisen kuu-
lemisen yhteydessä ja vaatinut alennusten käyttöönottoa.

Vaikka Tariffiverkkosäännön 9 artiklan mukainen alennus on oikeuden muo-
toon kirjattu "voidaan soveltaa", tämä ei poista GGF:n perusteluvelvoitetta
tilanteessa, missä alennuksen käyttöönottoa on erikseen nimenomaisesti
vaad ittu.

Näiltä osin alennuksen soveltamatta jättäminen tulee hinnoitteludokumen-
tissa perustella artiklan edellyttämällä tavalla toimitusvarmuuden näkökul-
masta. Mikäli alennus vaatimuksesta huolimatta jätetään soveltamatta, tar-
koittaa se HE:n näkemyksen mukaan suoraan sitä, että GGF ei katso LNG
käsittelylaitoksen parantavan kaasun toimitusvarmuutta.

Koska alennus -oikeuden käyttäminen on toimitusvarmuus -sidonnainen
elementti, alennuksen käyttämättä jättäminen ei voi perustua siirtoverkon-
haltijan liiketaloudellisiin näkökulmiin vaan perustelu on nimenomaisesti
esitettävä toi m itusva rm u us - näkökulmasta.
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Kyseinen perustelu ei ilmene sen enempää hinnastosta kuin mistään muus-
takaan hinnoittelua koskevasta dokumentista.

Koska kyseisen a lenn us -oi keuden käyttäminen/käyttämättä jättäminen on
merkittävä hinnoitteluperuste, on kyseinen seikka perusteltava läpinäky-
västi.

3. Virtuaalinen syöttöpiste ja sen käyttö hinnoittelun perusteena

Hinnastosta ilmenee ristiriitainen lähestyminen virtuaalisen syöttöpisteen ja
todellisen syöttöpisteen välillä.

Hinnastossa määritetään teknistä kapasiteettia jakeluverkon ja siirtoverkon
rajapisteeseen, kun taas toisaalla hinnoittelun perustetta käsitellään virtu-
aalisessa syöttöpisteessä, On huomattava, että nämä syöttöpisteet eivät ole
sama asia.

Hinnaston sivulla B(32) esitetään (kursiivija alleviivaus tässä):

"Gasg rid Fi n Ia nd pvstvv vastaa notta maa n laatuvaati m ukset täyttävä n
biokaasun ja nesteytetyn maakaasun suomen kaasujärjestelmään ra-
joituksetta. Siksi teknistä kapasiteettia ei aseteta biokaasun virtuaali-
seen syöttöpisteeseen ja LNG : n syöttöpisteeseen."

Edelleen Hinnaston sivun 9(32) mukaan (kursiivi ja alleviivaus tässä)

"Liitännät siirto- i nesteytetyn maakaa-
sun käsittelylaitteistossa kaasutetun maakaasun syöttöpisteen, joka
on kaasujärjestelmän virtuaalinen piste, jossa syötetään nesteytetyn
maakaasun käsittelylaitteistossa kaasutettu maakaasu Suomen kaa-
sujärjestelmään."

Ulottamalla syöttötariffin jakeluverkon virtuaaliseen syöttöpisteeseen GGF
tosiasiassa hakee oikeutta laskuttaa virtuaalisesta siirtoverkkosyötöstä,
joka ei tapahdu suoraan siirtoverkkoon vaan jakeluverkkoon.

Hinnoittelu ei syötön osalta voi perustua jakeluverkossa tosiasiassa fyysi-
sesti sijaitsevaan GGF: n määrittämään virtuaaliseen syöttöpisteeseen ka-
pasiteettiperusteisesti, koska siirtoverkonhaltija voi ylipäätään määrittää
teknistä kapasiteettia vain ja ainoastaan oman siirtoverkkonsa rajapisteissä
ja sisällä, kuten teknisen kapasiteetin asettamista koskevin osin on mai-
nittu. Jakeluverkon syötön määrittelee aina jakeluverkon sen hetkinen ku-
lutus.

GGF:n syöttöhinnoittelu GGF:n oman siirtoverkon rajapisteessä ja LNG -
syöttö toisen verkonhaltijan jakeluverkossa ei näin voi myöskään perustua
siirtoverkonhaltijan itsenäisesti yksin siirtoverkossa määrittämiin kapasi-
teetteihin, koska verkkokapasiteetit jakeluverkon ja siirtoverkon välillä tie-
tyissä rajapisteissä voivat poiketa toisistaan.
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LNG:n siirtoverkkosyöttöä ja jakeluverkkosyöttöä ei näin voi käsitellä sa-
malla tavalla yhdessä "virtuaalisessa pisfeesså" niiden ollessa eri asia sekä
tosiasiallisesti että perusteiltaan. Näin ne eivät voi olla samojen kapasiteet-
tivarausvelvoitteiden ja hinnoittelun kohteenakaan perusteiden ollessa eriä-
vät.

Näiltä osin GGF:n esittämä hinnoittelu ei kohtele tasapuolisesti markkina-
osapuolia.

Tässä kohdassa esitetään yksittäisiä havaintoja GGF:n hinnoitteluasiakir-
jasta.

Määritelmien mukaan (kursiivi ja alleviivaus tässä):

"Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistossa kaasutetun
maakaasun syöttöpiste on kaasujärjestelmän virtuaalinen piste,
jossa syötetään nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistossa kaasu-
tettu maakaasu Suomen kaasujärjestelmään."

Virtuaalista syöttöpistettä on käsitelty jo aiemmin tässä lausunnossa, mutta
määritelmä tulee GGF:n hinnastossa muuttaa siten, että syötfopiste on se
fyysinen rajapiste, missä kaasu siirtyy GGF:n siirtoverkkoon.

Määritelmien mukaan (kursiivi ja alleviivaus tässä) :

" Si irtopalvelu i I la ta rkoitetaa n sää n neltyjä pa lvel uja, joita si i rtover-
konhaltija tarjoaa syöttö-ottojärjestelmän sisällä tapahtuvaa siirtoa
varten."

HE:n käsityksen mukaan GGF ei tarjoa suoraan Siirtopalveluita jakeluver-
koissa, joterr Siirtopalvelu rnäåritelmällisesti toteutetaan siirtoverkossa, jol-
loin on loogista, että Siirtopalvelua määritelmällisesti tarjotaan siirtoverkon
sisällä. Käyttämällä termiä syöttö-ottojärjestelmä asia jää osin tulkinnanva-
raiseksi ja termi tulisi muuttaa selvyyden vuoksi.

Määritelmissä ei ole myöskään erikseen määritelty ottovyöhykettä ja
termi jää osin tulkinnanvaraiseksi.

Hinnastossa s. 7(32) kuitenkin määritetään teknistä kapasiteettia seuraa-
vasti (kursiivi ja alleviivaus tässä) :

"Koska kaasunsiirtokyky on korkea Suomen ottovyöhvkkeellä mark-
kinaosapuolet voivat varata ottovyöhykkeen kapasiteettia rajoituk-
setta. Siten Gasgrid Finland ei aseta teknistä kapasiteettia ottovyöhyk-
keelle".

Hinnaston sivun 9(32) mukaan (kursiivi ja alleviivaus tässä):
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'Suomen ottovvöhyke joista noin 50o/o
on suoraan siirtoverkkoon liittyneitä loppukäyttäjiä ja 50o/o siirto- ja
j a ke I u v erko n v ä I i s i ä raj a p i ste itä ( "city - g a tes"). "

Gasgrid Finland Oy:n hinnastossa ottovyöhykkeeksi on näin aivan oikein
määriteltävä siirtoverkon rajapisteet ja kuten GGF hinnastossaan on toden-
nut, että ottovyöhyke koostuu 200 ottopisteestä siirtoverkon rajapisteissä.

Tämä olisi loogista tarkasteltaessa asiaa myös hyödykemaksun soveltu-
misen osalta.

Hinnaston sivun 9(32) mukaan (kursiivi ja alleviivaus tässä)

"Hy!)dykkeese.en perustuva tariffi on ottovyöhykkeellä kerättävä to-
teutuneeseen virtaukseen perustuva ta riffi"

Hyödykemaksu suoritetaan siis hinnaston mukaan siirto- ja jakeluverkon
raja pisteiden sekä si i rtoverkkoon I i ittyneiden loppu käyttäj ien I iittym ispistei-
den toteutuneen todellisen virtauksen perusteella.

Näin siis ottovyöhykkeen selkeä määritelmä tulisi tarkentaa hinnoitteludo-
kumenttiin ja rajanvetoa Siirtopalvelun tarjoamisesta syöttö-ottojärjestel-
män sisäiseen määritelmään verrattuna selkeyttää.

Haminassa 5. marraskuuta 2020

Heikki Lappalai nen, Liiketoimi ntajohtaja
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