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Tariffiverkkosäännön 28 artiklan mukainen kuuleminen

Energiavirasto on t.4.2020 päivätyssä lausuntopyynnössään (dnro 256/50312020) va-

rannut tilaisuuden lausua tariffiverkkosäännön 28 artiklan mukaista kuulemista. Kuule-

misessa energiavirasto pyytää markkinatoimijoita, sekä sidosryhmiä lausumaan tariffi-

verkkosäännöistä koskien siirtotariffin kerrointen tasosta, kausitekijöiden tasosta, sekä

9 artiklan ja 16 artiklan mukaisten alennusten tasosta.

Hamina Energia Oy ("Hamina Energia" ) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa

Tausta

Haminan Energia keskittyy tässä lausunnossa 9 artiklan ja 16 artiklan mukaisen alen-

nusten tasosta lausumiseen. Haminan energian on L5.4.20L9 lausunut energiaviraston

järjestämällä lausuntopyynnöllä 854/53L/2OL9 järjestelmävastaavan siiftoverkonhalti-

jan palveluehtojen ehdoista ja kaasunsiirron säännöistä. Liite 7, Haminan Energia Oy

lausunto koskien järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan palvelujen ehtoja sekä kaa-

sunsiirron sääntöjä. Niin kuin Liitteessä 1 lausutaan, Haminan Energia katsoo edelleen,

että kapasiteettimaksua koskeva sääntely koskee ainoastaan siirtoverkkoa, koska

syöttö- ja ottokapasiteettia koskevat käsitteet otettiin Komission asetusten 2OL7/460,
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koskien kaasun yhdenmukaistettuja siiftotariffirakenteita koskevasta verkkosäännöstä

('TAR NC") mukaisesti käyttöön maakaasuasetuksella 7t5/2O09 ("Maakaasuasetus").

Haminan Energia katsoo, että tämän hetkisessä markkinamallissa jakeluverkkoon yh-

distetyille Biokaasulaitoksille, LNG-terminaalille, LNG-offgrid asemille, sekä LNG-tank-

kausasemille ( Nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokset) kohdistuu syrjivästi siirto-

verkon kapasiteettimaksu maakaasuasetuksen vastaisesti. Tällaiset edellä mainitut lai-

tokset tai asemat tulisi rajata kaasun siirtotariffin soveltamisen ulkopuolelle sekä

syöttö- ja että ottokomponentin osalta.

9 artiklan ja 16 artiklan mukaisen alennusten taso

Haminan Energia Oy katsoo, että alennukset pitäisi ottaa käyttöön täysimääräisenä

100o/o tilanteissa, joissa jakeluverkkoon syötetään suoraan maa- tai biokaasua, Biokaa-

sulaitokselta tai nesteytetyn maakaasun käsittelylaitokselta. Jakeluverkossa tapahtu-

vaan kaasunsyöttöön yllä mainituissa tilanteissa ei pitäisi soveltaa missään tilanteessa

siirtotariffia. Edellä kuvatuissa jakeluverkkoonsyöttö vaihtoehdoissa täysimääräinen

siirtotariffi on kohtuuton ja syrjivä. EU-oikeuden sallimat alennukset ao. tilanteissa pois-

taisivat kohtuuttoman ja syrjivän tilanteen ja tämän hetken tariffisäännöissä oleva epä-

kohdan. LNG:n ja biokaasun syöttäminen jakeluverkkoon parantaa kaasujärjestelmän

toimitusvarmuutta, jonka ansiosta alennuksen (100o/o) myöntämisen kriteerit täyttyvät.

Haminan Energia toteaa, että esim. Hamina LNG Oy:n LNG-terminaali on saanut inves-

tointitukea mm. juuri sillä perusteella, että terminaali parantaa toimitusvarmuutta (työ-

ja elinkeinoministeriön investointitukipäätös 10.L2.20L4, TEM/1355/05.02.O5/2Ot4)

Haminan Energia viittaa tarkemmin Energiavirastolle L6.t2.20t9 toimittamaansa sään-

tökäsikirjaa koskevaan lausuntonsa (liitteenä). Haminan Energia on jo tässä lausun-

nossaan tuonut esiin ne epäkohdat, joita liittyy siirtotariffin täysimääräiseen soveltami-

seen jakeluverkkotasolla. Alennusten kohdistamisella jakeluverkkotasolle voidaan pois-

taa tosialliset ja oikeudelliset ongelmat, jotka tariffijärjestelmään muutoin sisältyy.
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Haminan Energia kiinnittää huomiota siihen, että Gasgrid Finland Oy ole perustellut

näkemystään siitä, ettei alennuksia sovelleta. Näin ollen jää avoimeksi, miksi alennus-

ten myöntämisen kriteerit eivät täyttyisi em. jo aiemmin identifioidussa epäkohtatilan-

teessa.

Haminassa t.6.202O

Kunnioittavasti

eikki Lappalainen

Energia lii ketoimi nnan johtaja
Haminan Energia Oy
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