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Sähkömarkkinoiden
ajankohtaiset

Sähkömarkkinatoimikunta 25.5.2022

Update on Svenska kraftnät and Fingrid plan to
increase trading capacity
First report delivered to the Ministry of Infrastructure by end March, next
to be delivered end june
Svenska kraftnät redogör för kortsiktiga åtgärder som ökar
överföringskapaciteten | Svenska kraftnät (svk.se)

Update: Rfi for countertrade recourses has been sent out and
EPC on Fenno-Skan has been delayed
> Counter trade: Request for information on resources in southern Sweden has been
sent out. In parallel Svk (and Fingrid) are looking in to how to manage countertrade in

control center (safe and without interfering with other existing markets).
> EPC Fenno-Skan: Nucs/UMM sent out which states that the EPC is delayed until
January 31 2023. This is due to long delivery time on needed equipment.

Svenska kraftnät (Svk) ja 70% sääntö
•

Svk on pyytänyt regulaattoriltaan (EI) poikkeusta 70% säännön osalta vuodelle 2022
•

EI myönsi poikkeuksen yhteyksille FI-SE3 (Fenno-Skan) ja DE1-SE3, mutta Suomen ja Tanskan
regulaattorit vastustivat poikkeuksen myöntämistä => asia siirtyi ACERin päätettäväksi

•

Svk:n hakemus ja EI:n päätös: ACER to decide on the Swedish TSO’s request for derogation from
70% requirement | www.acer.europa.eu

•

ACER pyytää sidosryhmiä toimittamaan kommenttinsa asiasta viimeistään 30.06.2022 sähköpostitse
osoitteeseen ACER-ELE-2022-10@acer.europa.eu

•

Fingrid kannustaa suomalaisia sidosryhmiä kertomaan näkemyksensä ACER:lle

▪ Fingridille on tärkeää 70% säännön täyttymisen osalta mm.
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•

Siirtokapasiteettia saadaan kasvatettua SE3-FI välillä Fenno-Skanin hätätehosäädön (EPC) avulla

•

Kapasiteetinlaskennan hyödyntäminen ja vastakaupan mahdollisuudet

•

Tarjousalueselvityksen tutkittavien SE-konfiguraatioiden vaikutukset FI-SE siirtokapasiteettiin
23.5.2022

ACER kohtuullistaa säätösähkömarkkinoiden
(mFRR) kattohinnan siirtymäkaudeksi
ACERin päätös 01/2020: Säätösähkömarkkinoiden hintakatto +/- 99 999 €/MWh.
ACERin uusi päätös 25.2.2022 kohtuullistaa hintakaton neljäksi vuodeksi

▪ ACER on hyväksynyt ENTSO-E ehdotuksen alemman hintakaton käyttöönotosta
siirtymävaiheeseen (48 kk), jolla pyritään helpottamaan säätösähkömarkkinoiden
yhdentymistä EBGL asetuksen tavoitteen mukaisesti.
▪ Hintaraja on +/- 15 000 €/MWh

▪ Mikäli päivänsisäisen markkinan hintaraja kohtaa sille asetetut hintarajat +/- 9 999 €/MWh,
muutetaan säätösähkömarkkinan hintarajoja samanaikaisesti.
Pohjoismaita hintarajat tulevat koskemaan, kun siirrytään yhteiseurooppalaisille markkinaalustoille (MARI)

Säätösähkömarkkinan hintakatto
pohjoismainen prosessi
Pohjoismainen TSO ryhmä on tutkinut
mahdollisuutta ottaa yhteinen uusi hintaraja käyttöön
1.11.2022 alkaen

•

Ehdotettu +/-10 000 €/MWh hintarajaa mFRR markkinalle

Tämän lisäksi säätötarjouksen enimmäis- ja
vähimmäishinnoille ehdotetaan dynaamista
korotusmekanismia vastaamaan kulloinkin voimassa
olevia päivänsisäisten markkinoiden hintarajoja

Lisätoimenpiteitä, kuten mahdollisen
lisäinformaation julkistamista, tutkitaan.
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[Etunimi Sukunimi]

•

Energinet, Fingrid ja Svenska Kraftnät ehdottavat
ottavansa käyttöön uuden hintakaton 1.11.2022, vaatii
viranomaishyväksynnät

•

Suomessa uudet hintarajat oli konsultaatiossa
helmi-maaliskuussa ja ehdot ovat hyväksyttävänä
EV:llä uuden aikataulun mukaisesti

•

Ruotsissa hintarajat lisätään sopimukseen, joka
konsultoidaan touko-kesäkuussa ja hyväksyntä
1.9.2022 sopimusehtojen mukaisesti

•

Tanskassa hintarajat on konsultaatiossa 2.5.2022
asti. DUR saa ehdotuksen hyväksyttäväksi
6.5.2022, ehdotus oletetaan hyväksytty heinäkuun
alussa (2 kk)

Norjassa käynnistyy 3 kuukauden konsultaation
kesäkuun alussa.
23.5.2022

Pohjoismainen prosessi yhteenveto
• Energinet, Fingrid ja Svenska Kraftnät ehdottavat ottavansa käyttöön uuden hintakaton
1.11.2022, vaatii viranomaishyväksynnät
• Suomessa uudet hintarajat oli konsultaatiossa helmi-maaliskuussa ja ehdot ovat
hyväksyttävänä EV:llä uuden aikataulun mukaisesti

• Ruotsissa hintarajat lisätään sopimukseen, joka konsultoidaan touko-kesäkuussa ja
hyväksyntä 1.9.2022 sopimusehtojen mukaisesti
• Tanskassa hintarajat on konsultaatiossa 2.5.2022 asti. DUR saa ehdotuksen
hyväksyttäväksi 6.5.2022, ehdotus oletetaan hyväksytty heinäkuun alussa (2 kk)
• Norjassa käynnistyy 3 kuukauden konsultaation kesäkuun alussa.

Alkuvuoden asiakaspalautteet
sähkömarkkinapalveluista
•

Reservipalveluista runsaasti palautetta
•

Toivotaan näkyvyyttä ja ennakoitavuutta tulevaisuuden reservitarpeisiin

•

Yhteistyö Fingridin kanssa toimii hyvin, kahdenväliset keskustelut
saaneet kiitosta

•

Kaivataan helposti ymmärrettävää ja kohdennettua tietoa
reservimarkkinoille osallistumisesta. Nettisivuilla oleva tieto saanut
kiitosta.

•

Itsenäinen aggregointi koetaan hyväksi, myös kehitysehdotuksia annettu.

▪

Paljon kehitysehdotuksia joustoresurssien lisäämiseksi ja joustomarkkinoiden
kehittämiseen.

▪

Datahubin asiakaspalvelulle ja viestinnälle positiivista palautetta.

▪

Arviot sidosryhmätilaisuuksista ja webinaareista erinomaisia.

