Markkinatoimikunta 15.2.2018

Säätökapasiteetin
hankinta jatkossa

Alustava tarjouspyyntö säätökapasiteetin
hankinnasta pitkillä sopimuksilla
• Fingrid varautuu tulevaisuuden säätötarpeisiin ja pitkäaikaisilla sopimuksilla vuokrattujen
varavoimalaitosten sopimusten päättymiseen julkaisemalla alustavan tarjouskilpailun
ylössäätökapasiteetin hankinnasta pitkillä sopimuksilla (1-10 vuotta), linkki
• Alustavan tarjouspyynnön tarkoituksena on kartoittaa tarjontaa ja hintatasoa

• Tuleva EU-lainsäädäntö (Clean Energy Package) voi rajoittaa reservikapasiteettisopimusten
enimmäiskeston yhteen vuoteen
• Myös säätökapasiteettimarkkinoita edelleen kehitetään
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Säätösähkömarkkinasääntöjen muutosehdotus
• Tilausjärjestys:
1. Pitkillä sopimuksilla ja säätökapasiteettimarkkinoilta hankittu säätökapasiteetti
rinnastetaan vapaaehtoisiin säätötarjouksiin säätösähkömarkkinoilla, eli
säätökapasiteettitarjoukset tilataan jatkossa hintajärjestyksessä
vapaaehtoisten tarjousten lomassa

2. Tehoreservitarjoukset
3. Varavoimatarjoukset (omat ja pitkäaikaisilla sopimuksilla vuokratut)
• Jos toistuvasti epäonnistuneita aktivointeja Fingridin kirjallisista huomautuksista
huolimatta, niin seuraamuksena osapuolen tilapäinen poissulkeminen
säätösähkömarkkinoilta
• Lisäksi määritelmiä tarkennettu
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Säätökapasiteettimarkkinasääntöjen muutosehdotus
MW jos elektroninen tilaus, muuten 10 MW
• Minimitarjouskoko: 55MW,
• Hankintajakso: viikko

• Tarjouskilpailun aikataulu: tarjouskilpailu
tiistai,
hankinta
torstai
tarjoukset W-1W-1
torstai,
tulokset
W-1W-1
perjantai
• Sitovat tarjoukset: D-1 klo 13:00
09:00 EET
• Kapasiteetin hinnoittelu: pay
as bid
marginaali

• Sanktio: tarkistusmenettely toteutuneen
mukaan,
max kapasiteettikorvauksen
menetys
pysyvyyden pysyvyyden
mukaan + sanktio
tarjouksen
poistosta sidottu DA hintaan
• Energian hinnoittelu: vapaa,
energiakorvaukset
vähennetään
kapasiteettikorvauksesta
vapaa, mutta
energiakorvaukset
ei vaikuta
kapasiteettikorvaukseen
tarjoajavoi
tarjoaa
koko
portfoliotaan,
resursseilletarjouksia
ei tarvetta
• Resurssit: tarjoaja
tarjota
koko
portfoliotaankohdennetuille
tai tehdä kohdennettuja
tulee olla elektronisesti
tilattavissa
• Tilaus: puhelinsoitto
tai elektroninen
tilaus
• Muuta: kyettävä vähintään 3 h yhtämittaiseen aktivointiin, voi toteuttaa eri resursseilla
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Säätökapasiteetin hankinta pitkillä sopimuksilla
• Minimitarjouskoko: 5 MW
• Hankintajakso: 1 - 10 vuotta

• Tarjouskilpailun aikataulu: Q1-Q2/2018
• Sitovat tarjoukset: seuraavalle viikolle W-1 torstai klo 12:00 EET
• Kapasiteetin hinnoittelu: pay as bid

• Sanktio: tarkistusmenettely pysyvyyden mukaan + sanktio tarjouksen poistosta sidottu DA hintaan
• Energian hinnoittelu: vapaa, energiakorvaukset ei vaikuta kapasiteettikorvaukseen
• Resurssit: tarjoaja tarjoaa koko portfoliotaan, kohdennetuille resursseille ei tarvetta

• Tilaus: tulee olla elektronisesti tilattavissa
• Muuta: kyettävä vähintään 3 h yhtämittaiseen aktivointiin, voi toteuttaa eri resursseilla
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