LAGERAVGIFTER
Samtliga avgifter är, förutom om annat uttryckligen anges, angivna i svenska kronor, SEK, samt
exklusive mervärdesskatt. Avgifterna gäller för Lagring fr.o.m. 2019-05-01 kl 06.00.
Samtliga kapacitets- och energiuppgifter är angivna i Övre värmevärde.
LAGERAVGIFTER
Avgiftstyp
Abonnemangsavgift

Inmatningsavgift

Förklaring
Avgift för Avtalat lagerutrymme

Avgift per inmatad mängd Naturgas enligt allokering

Avgift
35 SEK/MWh
10 SEK/MWh för
inmatad mängd så länge som
den ackumulerade
inmatningsmängden som
Lagerkunden matat in under
Lageråret understiger storleken
på Avtalat lagerutrymme
10 SEK per MWh för
inmatad mängd överstigande
storleken på Avtalat
lagerutrymme

Avgift för Extra
inmatningskapacitet

Avgift per högsta Extra inmatningskapacitet enligt
allokering

6 SEK per kWh och Timma

Avgift för Extra
uttagskapacitet

Avgift för högsta Extra uttagskapacitet

24 SEK per kWh och Timma

Tillämpningsbestämmelser för avgifter
Abonnemangsavgift
Avgiften för lagringsperioden 2019-05-01 – 2020-04-30 fördelas över Lageråret och skall erläggas
med lika belopp per varje återstående hel Månad av Lageråret.
Lagerkunden har rätt till återbetalning av abonnemangsavgift om Lagernominering avvisas vid
upprepade tillfällen på annan grund än vad som anges i Bilaga 1, punkt 3.4. Återbetalningens storlek
bestämts per tillfälle till skillnaden mellan nominerad energimängd och faktiskt allokerad
energimängd i MWh multiplicerad med abonnemangsavgiften i SEK per MWh.
Den sammanlagda återbetalningen enligt styckena ovan får under Lageråret inte överstiga kostnaden
för ett abonnemang för Lageråret.
Avgifter för Extra inmatnings- och uttagskapaciteter
Avgift skall erläggas för det högsta Extra inmatnings- respektive uttagskapaciteten per Timma under
Månad. Från avgifterna avdras motsvarande avgifter som erlagts tidigare under Lageråret.
Övertagande av Naturgas i samband med Lageravtals upphörande
Vid övertagande av kvarvarande mängd lagrad Naturgas från Lagerkunden vid avtalets upphörande
skall Swedegas betala ersättning till Lagerkunden till ett pris som motsvarar 50 % av genomsnittet av
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day-ahead-noteringarna på Gaspoint Nordic för leveranser under den sista Månaden i
Lagringsperioden i EUR/MWh omräknat till svenska kronor per MWh med det av Riksbanken
meddelade månadsgenomsnittet för EUR (svenska kronor per EUR) för samma Månad.
Avgift vid uppsägning av Lageravtal
Vid Lagerkunds uppsägning av Lageravtal inom fyra veckor från dess tecknande ska Lagerkund,
enligt Bilaga 1, punkt 17.2 andra stycket, erlägga en avgift på 5 SEK/MWh för Avtalat
lagerutrymme.
Kontaktperson för eventuella frågor beträffande avgifter:
Linus Hellman, tel. 031-43 93 27
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