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KOMMENTIT GASGRID FINLANDILLE ALKUPERÄTAKUIDEN 

SÄÄNTÖLUONNOKSEEN  

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry haluaa esittää seuraavat huomiot sääntöluonnokseen:   

• Yleistä: Sääntöjen kommentointi tulisi tehdä vasta sitten, kun laki ja asetus ovat selvät. 

Nyt asetus ja laki ovat vielä hyväksymättä. GasGrid Finland ei ole myöskään laittanut 

näytille vedyn alkuperätakuuta koskevaa sääntöluonnosta.   

• Certificates-termi: “These rules (Domain Protocol) set out the procedures, rights and 

obligations, which apply to the Finland Domain and relate to the Guarantees of Origin 

(GO) certificates of biogas.”). →  Mikäli sertfikaatti-termi tässä yhteydessä ei ole yleisesti 

käytössä muissa maissa, niin silloin sitä ei  kannata käyttää myöskään tässä yhteydessä. 

Vaarana on sekaannus biokaasusertfikaatteihin. 

• 4.2 Registration of a production device / 4.2.1 Application  

o ”Qualification Criteria for the GO scheme” → Nyt jää täysin hämärän peittoon, 

mitkä kriteerit ovat. Teksti on sekava ja vaatimukset on ripoteltu sinne tänne. 

Asia on kriittinen, sillä kriteereihin viitataan myöhemmin. Kaikki kriteerit tulee 

kirjata selkeästi selvyyden ja oikeusturvan vuoksi. 

o “The Registrant must fill-in the following information when registering a 

Production Device under its Account in the Registry” → Nämä 

taustatietovaatimukset ovat laajempia kuin mitä asetusluonnos vaatii 

alkuperätakuun tiedoista. SBB esittää, että ne tiedot, jotka ovat lisätietoja 

suhteessa lainsäädännön vaatimuksiin olisivat vapaaehtoisia.  

o “Listing of feedstock used by the Production Device” → Huomaa, että 

biokaasulaitokset syötepohja voi muuttua, eli kuinka ajantasaista rekisteröinnin 

yhteydessä oleva tietoa sitten loppuviimein on? SBB ei kannata sitä, että 

biokaasulaitoksen pitäisi toimittaa GasGridille säännöllisesti tietoa syötepohjasta, 

sillä se lisäisi hallinnollisia kustannuksia suhteessa siitä saatavaan hyötyyn ja 

lakisääteisiin vaatimuksiin.  

o “The Registrant must fill-in the following information when registering a 

Production Device under its Account in the Registry” → Näissä olisi myös hyvä 

olla käytettynä sama terminologia kuin mitä lainsäädännössä käytetään.  
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• 4.2.2.2 Off-grid biogas: luonnoksessa ei vielä anneta sääntöjä, miten biokaasun 

tuotantotiedot mitataan, vaan kohta täydennetään myöhemmin kun lainsäädäntö on 

valmis. Tämä on tärkeä asia erityisesti pienten biokaasulaitosten näkökulmasta. Tällä 

hetkellä erityisesti pienemmissä laitoksissa ei ole tarkkoja mittarointilaitteita, sillä niitä ei 

ole aikaisemmin tarvittu, koska tarkastelu on painottunut lopputuotteeseen eli tuotetun 

lämmön ja sähkön määriin. SBB pitää tärkeänä, etteivät toiminnanharjoittajan 

alkuperätakuujärjestelmään liittyvät kokonaiskustannukset nouse kohtuuttomasti. 

o Mikä on tämän kappaleen suhde kappaleeseen 6.1.1.2 Off-grid biogas, jossa 

sanotaan ”required measurement method or method for determining energy 

content of output and related accuracy requirements for energy content and 

output are determined by the Energy Authority”?  

• 4.2.2.2. Off-grid biogas:  on kirjattu, että tiedot tulee toimittaa joko sähköpostitse tai 

muulla sähköisellä menetelmällä. → SBB kannattaa esitystä, ettei tässä yhteydessä 

pakoteta biokaasulaitosta toimittamaan tietoja raskaan tiedonvaihtorajapintojen kautta. 

• 4.2.4 Maintenance of Production Device Registration Data : → Onkohan tämä 

kappale hieman turha? Kyseessä ei kuitenkaan ole kaasun fyysinen kaasunsiirto, joten 

(tiedonsiirto)kapasiteetistä ei sikäli luulisi tulevan pulaa.   

• 5.1 General rules regarding Audit of Production Device:  “On-site audits by auditor's 

approved by the Energy Authority”: → Liittyykö tämä asetusluonnoksen 6 §:ään, jonka 

mukaan tuotantolaitos todennetaan kerran viidessä vuodessa? Jos näin on, niin tämä 

olisi hyvä kirjata tähän. 

• Sivu 14: mikä on ”Output Criteria”? → Selkeyden ja oikeusturvan vuoksi 

kaikki ”kriteerit” tulisi kirjoittaa selkeästi.  

 


