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Detta Lageravtal anger villkoren avseende den Lagring som Swedegas härmed åtar sig att
utföra för Lagerkunds räkning. Till Lageravtalet hör, vid var tid gällande:
Allmänna villkor för Lagring (AVLS)
Lagringsutrymme samt kapaciteter för inmatning respektive uttag
Lageravgifter
Kvalitetsspecifikationer
Informationsrutiner
Specifikation av Avtalat lagerutrymme, Avtalad inmatningskapacitet
samt Avtalad uttagskapacitet

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Bilagorna utgör en integrerad del av Lageravtalet.
För det fall det skulle förekomma bristande överensstämmelse mellan detta Lageravtal och
någon av Bilagorna, gäller Lageravtalet framför Bilagorna.
Samtliga ord/uttryck i detta Lageravtal samt i Bilagorna skall ha den innebörd såsom
definierats i Bilaga 1.
Gällande versioner av Bilagorna 1-2 och 4-5 finns även publicerade på Swedegas hemsida
www.swedegas.se.
Detta Lageravtal har följande kontraktsnr:
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1.

Avtalsparter
Detta Lageravtal har ingåtts mellan:
Swedegas
Organisationsnummer:
Adress:
Postadress:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kontaktperson:

556181 - 1034
Kilsgatan 4
411 04 GÖTEBORG
031 – 43 93 00
031 – 43 10 35

och
Lagerkunden
Företag:
Organisationsnummer:
Adress:
Postadress:
Faktureringsadress
(om annan än postadress):
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kontaktperson:

2.

Parternas åtaganden
Swedegas förbinder sig att tillhandahålla och Lagerkunden att betala för Lagring
på de villkor som anges i detta Lageravtal.
Swedegas ansvarar för Lagrets tekniska funktion och säkerhet samt för att Lagring
utförs i enlighet med detta Lageravtal, gällande lagar och anvisningar från
myndigheter.

3.

Allmänna villkor för Lagring
Allmänna villkor för Lagring inkluderande villkor för fakturering och betalning
anges i Bilaga 1.
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4.

Kapacitetsbestämmelser
Bestämmelser rörande lagerutrymme samt inmatnings- och uttagskapacitet anges i
Bilaga 2.

5.

Lageravgifter
Lagerkund skall betala lageravgifter enligt vad som anges i Bilaga 3.

6.

Kvalitet
För uppgifter om kvalitet på av Swedegas mottagen och avlämnad Naturgas
hänvisas till Kvalitetsspecifikationerna i Bilaga 4.

7.

Informationsrutiner
Närmare bestämmelser om rapportering och informationsutbyte anges i Bilaga 5.

8.

Lagringens omfattning
Swedegas upplåter genom detta Lageravtal en rätt för Lagerkunden att utnyttja ett
Avtalat lagerutrymme i Lagret med tillhörande Avtalad inmatningskapacitet och
Avtalad uttagskapaciteter enligt specifikation i Bilaga 6.

9.

Lagringsperiod m.m.
Lageravtalet avser Lagring under Lagringsperioden som är fr.o.m. kl 06.00
_________ och t.o.m kl 06.00 _________ .

10.

Ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i detta Lageravtal vara ogiltig, skall detta inte påverka
giltigheten av Lageravtalets övriga delar. I händelse av ogiltighet i detta Lageravtal
skall den ogiltiga bestämmelsen i stället jämkas i nödvändig omfattning för
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ogiltighetens undanröjande och med bibehållande av Partenas ekonomiska utbyte
av detta Lageravtal.

11.

Tillämplig lag och tvist
Tvist rörande giltigheten i detta Lageravtal, dess tillkomst, tolkning eller tillämpning,
så ock varje annan tvist härflytande ur rättsförhållande på grund av detta Lageravtal,
skall ej hänskjutas till allmän domstol utan skall avgöras av skiljemän enligt vid
skiljeavtalets påkallande gällande lag om skiljeförfarande.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg.
På detta Lageravtal skall svensk lag tillämpas.

12.

Ändrade förhållanden
För det fall förutsättningarna för Lageravtalet, genom ny eller ändrad lagstiftning,
förordning, myndighetsbeslut, förändrade marknadsförhållanden eller liknande
omständighet, väsentligen skulle förändras på ett sätt som inte kunnat förutses vid
Lageravtalets ingående, skall Swedegas eftersträva att ändra Lageravtalet i
anledning av sådan förändring på ett för både Swedegas och Lagerkunden
acceptabelt sätt.

-----------

Ort:_____________________________

Ort:_________________________

Datum:__________________________

Datum:______________________

Swedegas AB

Lagerkund

___________________________

___________________________
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