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1. INLEDNING
Dessa villkor definierar regelverket kring Auktionen av Lagerutrymme i Swedegas
gaslager Skallen. Auktionen genomförs med slutna bud och resulterar i ett
Auktionspris. Auktionen äger rum 2020-02-25 11.00-12.00 CET. Definitioner i
denna bilaga framgår av Bilaga 1. Balansansvarig som deltar som Budgivare i
Auktionen godkänner villkoren i Bilaga 7 och övriga bilagor till Lageravtalet.
Tilldelade Bud i Auktionen resulterar i Lageravtal mellan Lagerkunden och
Swedegas. Alla energiuppgifter i Bilaga 7 är angivna i Övre värmevärde.
2. AUKTIONSERBJUDANDE
Swedegas erbjuder en 30/30 dagars produkt under perioden 2020-05-01 – 202104-30. Totalt lagerutrymme uppgår till 76 GWh. Med Avtalat lagerutrymme följer
rätt till primär inmatningskapacitet och primär utmatningskapacitet.
Inmatningsavgift tillkommer om 10 SEK/MWh.
Primär inmatningskapacitet: 0,14 % kWh/h av Avtalat lagerutrymme
Primär utmatningskapacitet: 0,15 % kWh/h av Avtalat lagerutrymme
Extra inmatnings- och utmatningskapacitet kan köpas till i nominering. Se Bilaga
3 för villkor.
Reservationspris i Auktionen är 35 SEK/MWh. Bud understigande 35
SEK/MWh accepteras således ej i Auktionen.
3. AUKTIONSPROCESS
Auktionen avgörs i en runda. Bud ska inkomma mellan kl. 11.00 – 12.00 2020-02-25
CET. Minsta Bud som accepteras är 1 GWh. Swedegas bekräftar till Budgivaren att
Bud har mottagits. Kommunikationen mellan Swedegas och Budgivaren sker via email
till gaslager@swedegas.se eller gaslager@nordionenergi.se. Ett budark publiceras på
Swedegas hemsida före Auktionen. Bud skickas in genom att ett ifyllt Budark skickas
per email till gaslager@swedegas.se. Budarket innehåller följande information:
•

Budgivarens identitet och kontaktuppgifter

•

Lagerutrymme för varje bud, uttryckt i GWh utan decimaler

•

Pris för varje bud, uttryckt i SEK/MWh
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När Auktionen har stängt kommer Avtalat Lagerutrymme tilldelas Budgivarna
enligt följande:
Bud med lägre Pris än Reservationspriset accepteras ej.
Inkomna Bud sorteras från högsta till lägsta Pris.
•

Om totalt inkomna Bud överstiger 76 GWh, kommer det första Budet,
Överstigande bud, som orsakar att 76 GWh överskrids, att reduceras så att 76
GWh totalt uppnås.

•

Om det finns Bud med identiskt pris som också är ”Överstigande bud” väljs
Budet med högst angivet Lagerutrymme. Om både Lagerutrymme och pris är
identiska fördelas Överstigande bud pro rata mellan Budgivarna.

•

Om Överstigande bud saknas, bestäms Auktionspriset av det sista tilldelade
Budet före att 76 GWh har uppnåtts. Om Överstigande bud finns utgör
Överstigande bud även Auktionspriset. Auktionspriset fastställer priset för
samtliga tilldelade Bud.

Alla Budgivare kommer att delges resultatet av Auktionen senast kl. 14.00 202002-25.
Auktionspriset i Auktionen utgör Abonnemangsavgiften i Bilaga 3 till lageravtalet.
Tilldelade Bud i Auktionen resulterar i Lageravtal mellan Lagerkunden och
Swedegas.
4. Övrigt
Swedegas har rätt att på egen hand ta eventuella beslut kring utförandet av
Auktionen inklusive beslut om att avbryta, senarelägga eller omstarta
Auktionen på grund av tekniska eller operationella orsaker i händelse av
uppenbara fel i budprocessen. Swedegas ska i sådana fall skyndsamt
underrätta Budgivarna.
Ingen Budgivare har rätt till ersättning för skador orsakade av att auktionen
har blivit avbruten eller senarelagd.
Swedegas ska behandla innehållet i alla individuella bud konfidentiellt.
När Auktionen har avslutats ska Swedegas underrätta de Budgivare som
har fått Lagerutrymme tilldelat. Övriga Budgivare ska underrättas om
Auktionspriset samt totalt Avtalat Lagerutrymme vilket även ska
publiceras på Swedegas hemsida.
Swedegas ska efter avslutad Auktion skicka Lageravtal till Lagerkund som
fått Lagerutrymme tilldelat i Auktionen.

Lageravtal Bilaga 7

2020-02-11

