VILLKOR AVSEENDE MAXIMALT KAPACITETSBEHOV OCH
KAPACITETSABONNEMANG

Bestämmelserna i denna version av Bilaga 3 äger giltighet med avseende på Överföring i
Naturgassystemet från och med 2019-02-26 kl. 06.00. Bilaga 3 kan i Överföringsavtalets
inledande text vara benämnd ”Överföringskapacitet, kapacitetsabonnemang och
avräkningsbestämmelser” eller ”Överföringskapacitet, kapacitetsabonnemang och prognos
över kapacitetsbehov”.

UTTAGSOMRÅDEN
Naturgassystemet delas in fyra Uttagsområden där respektive Anslutningspunkts tillhörighet
bestäms av var Naturgasledningar uppströms Anslutningspunkten ansluter till
Huvudledningen:
Uttagsområde

Belägenhet för uppströms anslutning till Huvudledning

Södra Skåne
Norra Skåne
Halland
Västra Götaland

Mellan Inmatningspunkt Dragör och Saxån
Mellan Saxån och Hallandsåsen
Mellan Hallandsåsen och reglerstation Rävekärr
Reglerstation Rävekärr

MAXIMALT KAPACITETSBEHOV
Maximalt kapacitetsbehov är ett av Swedegas tilldelat högsta behov av Områdesuttag
respektive Områdesinmatning under Säsong; uttryckt som genomsnitt per Timma under
Dygn.
Beställning av Maximalt kapacitetsbehov för period med start från och med 1 oktober 2016
eller senare görs på Bokningsplattformen på Swedegas hemsida www.swedegas.se. Senast 5
Vardagar innan det första Dygnet i en Säsong kan Överföringskund inkomma med begäran av
Maximalt kapacitetsbehov för Områdesuttag respektive Områdesinmatning för vart och ett av
de Uttagsområden där Överföringskunds Naturgasledning(ar) ansluter till Naturgassystemet.
En sådan begäran skall vara bindande för påföljande Säsong och utgöra en indikativ begäran
för därefter följande Säsong vilket innebär att begäran blir bindande för den senare Säsongen
om den inte ändras senast 5 Vardagar innan det första Dygnet i den senare Säsongen. En
indikativ begäran för Gassommar är dock bindande till den del som motsvarar det
Kapacitetsabonnemang som sedan tilldelas för Kapacitetsprodukten Årskapacitet.
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Beställning av Maximalt kapacitetsbehov kan utökas inom en Säsong och är då gällande från
nästkommande Månad. Begäran om utökat Maximalt kapacitetsbehov ska vara Swedegas
tillhanda senast kl. 18.00 två (2) Vardagar före nästkommande Månad. Överföringsavgifter
som är baserade på Maximalt kapacitetsbehov debiteras enligt det nya Maximala
kapacitetsbehovet för samtliga månader inom den Säsong som det utökade Maximala
kapacitetsbehovet gäller.
Överföringskundens önskemål om Maximalt kapacitetsbehov kan komma att begränsas av
tillgänglig kapacitet i Naturgassystemet och andra överföringskunders behov av Överföring.
Det av Swedegas tilldelade Maximala kapacitetsbehov för respektive Säsong och
Uttagsområde utgör den övre gränsen för summan av de Kapacitetsabonnemang som kan
tilldelas Överföringskunden i Uttagsområdet.

KAPACITETSABONNEMANG
Kapacitetsabonnemang kan av Swedegas tilldelas Överföringskund per Uttagsområde för
Områdesuttag respektive för Områdesinmatning.
Kapacitetsabonnemang tilldelas för en angiven kvantitet uttryckt som genomsnitt per Timma
under Dygn och innebär en rätt för Överföringskunden till en avräkning mot Områdesuttag
respektive Områdesinmatning i ett Uttagsområde. Rätten begränsas till den tidsperiod
Kapacitetsabonnemanget omfattar; Kapacitetsperioden. Antalet, för ett och samma Dygn,
samtidiga Kapacitetsabonnemang för Områdesuttag respektive för Områdesinmatning
begränsas till ett per Kapacitetsprodukt.
Utöver särbestämmelser vid försäljning av Naturgasledning(ar) eller vid överlåtelser, enligt vad
som framgår nedan i denna Bilaga 3, kan en i tilldelat Kapacitetsabonnemang angiven
kvantitet inte reduceras i storlek.
Beställning av Kapacitetsabonnemang för period med start från och med 1 oktober 2016 eller
senare görs på Bokningsplattformen på Swedegas hemsida www.swedegas.se.
Överföringskunden har erhållit användarnamn och lösenord för inloggning på
Bokningsplattformen. På Bokningsplattformen kan Överföringskunden beställa
Kapacitetsabonnemang och välja önskad Kapacitetsprodukt och kvantitet.
Beställning av Kapacitetsabonnemang med Kapacitetsperiod överstigande ett Dygn skall vara
Swedegas tillhanda senast kl. 18.00 två (2) Vardagar före den Kapacitetsperiod
Kapacitetsprodukten avser. Från och med den tidpunkten är beställningen av
Kapacitetsabonnemang bindande för Överföringskunden och kan således inte ändras. Senast
den sista Vardagen före ny Månad behandlar Swedegas samtliga inkomna beställningar av
sådana nya Kapacitetsabonnemang som avses att påbörjas den nästkommande Månaden.
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Beställning av Kapacitetsabonnemang med Kapacitetsperiod omfattande ett Dygn (dvs.
Kapacitetsprodukten Dygnskapacitet) skall vara Swedegas tillhanda senast kl. 18.00 Dygnet
före det Dygn som Kapacitetsabonnemang beställs för. Från och med den tidpunkten är
beställningen av Kapacitetsabonnemang bindande för Överföringskunden och kan således inte
ändras. Beställning av Kapacitetsabonnemang i enlighet med detta stycke behandlas av
Swedegas om Överföringskund i samband med begäran om Maximalt kapacitetsbehov för
Gasvinter begärt att få rätt till tilldelning av sådan Kapacitetsprodukt.
Överföringskund har rätt att begära rätt till tilldelning av Kapacitetsprodukten Dygnskapacitet
under innevarande Gasår. Sådan begäran skall vara Swedegas tillhanda senast kl. 18.00 två (2)
Vardagar före nästkommande Månad och beställningen gäller från nästkommande Månad och
resterande del av Gasåret. Fast avgift för rätt till tilldelning av Dygnskapacitet skall erläggas för
samtliga månader även om beställningen gjorts under innevarande Gasår.
Tilldelning av Kapacitetsabonnemang sker enligt det tilldelningsförfarande som beskrivs
nedan. Tilldelning av Kapacitetsabonnemang baseras på de uppgifter Överföringskunden
tillhandahållit vid beställning av Kapacitetsabonnemang. Överföringskunden är ansvarig för
att de uppgifter som tillhandahålls vid beställningen av Kapacitetsabonnemang är fullständiga
och korrekta.

KAPACITETSPRODUKTER
Kapacitetsabonnemang kan tecknas för följande Kapacitetsprodukter:
Kapacitetsprodukt

Kapacitetsperiod

Årskapacitet
Vinter 1
Sommar
Vinter 2
Vinter 3
Oktober
November
December
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti

1 oktober – 30 september
1 oktober – 30 april
1 maj – 30 september
1 november – 31 mars
1 december – 28(29) februari
1 oktober – 31 oktober
1 november – 30 november
1 december – 31 december
1 januari – 31 januari
1 februari – 28(29) februari
1 mars – 31 mars
1 april – 30 april
1 maj – 31 maj
1 juni – 30 juni
1 juli – 31 juli
1 augusti – 31 augusti
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Antal Dygn
365(366)
212(213)
153
151(152)
90(91)
31
30
31
31
28(29)
31
30
31
30
31
31
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September
Dygnskapacitet

1 september – 30 september
Dygn under Gasår

30
1

Siffror inom parantes avser förhållanden när Kapacitetsperiod omfattar Månaden februari under skottår.
Dygnskapacitet kan, som framgått ovan, endast tecknas om Överföringskund i samband med begäran om
Maximalt kapacitetsbehov för Gasvinter begärt att få rätt till tilldelning av denna Kapacitetsprodukt.
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TILLDELNING AV KAPACITETSABONNEMANG
Tilldelning av Kapacitetsabonnemang med Kapacitetsperiod överstigande ett Dygn sker
successivt enligt följande tilldelningsschema:
Andra Vardagen innan skiftet
mellan Månaderna

Kapacitetsprodukt och turordning
för tilldelning

September och oktober

Årskapacitet
Vinter 1
Oktober
Vinter 2
November
Vinter 3
December
Januari
Februari
Mars
April
Sommar
Maj
Juni
Juli
Augusti
September

Oktober och november
November och december
December och januari
Januari och februari
Februari och mars
Mars och april
April och maj
Maj och juni
Juni och juli
Juli och augusti
Augusti och september

Inför tilldelning av Kapacitetsabonnemang med Kapacitetsperiod överstigande ett Dygn
kontrollerar Swedegas att summan av de Kapacitetsabonnemang som sedan tidigare tilldelats
Överföringskund för påföljande Månad ökat med summan av de Kapacitetsabonnemang som
Överföringskund begärt, men ej ännu fått tilldelat, för samma Månad inte överstiger av
Swedegas tilldelat Maximalt kapacitetsbehov. Om Överföringskund begärt
Kapacitetsabonnemang så att summan av tilldelade och begärda Kapacitetsabonnemang skulle
överskrida av Swedegas tilldelat Maximalt kapacitetsbehov, så kommer Swedegas att begränsa
tilldelningen av Kapacitetsabonnemang så att summan av Kapacitetsabonnemang ej överstiger
av Swedegas tilldelat Maximalt kapacitetsbehov.
Tilldelning av Kapacitetsabonnemang för Kapacitetsprodukten Dygnskapacitet sker efter kl.
18.00 Dygnet före det Dygn som Kapacitetsabonnemang beställs för. En förutsättning för
sådan tilldelning är att Överföringskunden äger rätt att få tilldelning av Dygnskapacitet. Inför
tilldelning av Kapacitetsabonnemang för Kapacitetsprodukten Dygnskapacitet kontrolleras att
det begärda Kapacitetsabonnemanget för Dygnskapacitet plus summan av tidigare tilldelade
Kapacitetsabonnemang inte överskrider av Swedegas tilldelat Maximalt kapacitetsbehov. Vid
ett överskridande kommer Swedegas att begränsa tilldelningen av Dygnskapacitet så att
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summan av Kapacitetsabonnemang ej överstiger av Swedegas tilldelat Maximalt
kapacitetsbehov.
Kapacitetsabonnemang som i varje Uttagsområde av Swedegas tilldelas Överföringskund
inom ramen för tilldelat Maximala kapacitetsbehov kan tilldelas som prima kapacitet och/eller
som frånkopplingsbar kapacitet. Indelningen bestäms av Swedegas utifrån den tryckberäkning
av tryckförhållanden i Huvudledningen som Swedegas genomför som ett led i
tilldelningsproceduren för varje Kapacitetsprodukt. Indata till denna tryckberäkning avseende
Kapacitetsperioden för den aktuella Kapacitetsprodukten baseras på förhållanden i
Inmatningspunkt Dragör, de Kapacitetsabonnemang som samtliga överföringskunder sedan
tidigare tilldelats och som innefattar den aktuella Kapacitetsperiod samt samtliga önskemål om
Kapacitetsabonnemang för den aktuella Kapacitetsprodukten. För den del av
Kapacitetsabonnemang som tilldelats som frånkopplingsbar kapacitet tillämpar Swedegas en
frånkopplingsfaktor som avspeglar bedömd sannolikhet för frånkoppling. Om annat inte
uttryckligen angivits vid tilldelningen är den tilldelade prima kapaciteten 100 % av den
beställda kapaciteten och tillhörande frånkopplingsfaktor är 0. Frånkopplingsfaktorn kan inte
understiga 0 eller överstiga 1.

ÖVERLÅTELSE AV KAPACITETSABONNEMANG
Utöver vad som anges i Bilaga 2; punkt 15.2 äger Överföringskunden rätt att överlåta hela eller
delar av Kapacitetsabonnemang till annan överföringskund. Om både överlåtande och
förvärvande överföringskund har Anslutningspunkter belägna i samma Uttagsområde skall
överlåtelse i första hand avse Kapacitetsabonnemang för detta Uttagsområde. I andra hand får
hela eller delar av Kapacitetsabonnemang som överlåtande överföringskund tilldelas för ett
Uttagsområde överlåtas till förvärvande överföringskund att användas i avräkning för ett annat
Uttagsområde.
Överlåtelser enligt stycket ovan får endast ske i omvänd tilldelningsordning innebärande att
överlåtelser i första hand skall avse det av tilldelade Kapacitetsabonnemang som har den
kortaste Kapacitetsperioden. Vidare är det i första hand frånkopplingsbar del av
Kapacitetsabonnemang som kan överlåtas.
En överlåtelse får för förvärvande överföringskund inte innebära att förvärvad kvantitet under
något Dygn adderat till summan av Kapacitetsabonnemang som tilldelats denne av Swedegas
och vars Kapacitetsperiod inkluderar samma Dygn överskrider av Swedegas tilldelat Maximalt
kapacitetsbehov. Förvärvande överföringskund måste ha rätt till tilldelning av Dygnskapacitet
för att ha möjlighet att förvärva Kapacitetsabonnemang med Kapacitetsperiod kortare än
Månad.
För att överlåtelse skall kunna godkännas måste både överlåtande och förvärvande
överföringskund i förväg ha meddelat Swedegas överensstämmande uppgifter om den.
Överlåtande överföringskund skall i sitt meddelande till Swedegas ge besked om förvärvande
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överföringskund, vilka delar av Kapacitetsabonnemang som överlåtits samt för varje överlåten
del av Kapacitetsabonnemang vilka Dygn och vilken kvantitet per Dygn som överlåtelsen
omfattar. Förvärvande överföringskund skall i sitt meddelande till Swedegas lämna uppgift om
överlåtande överföringskund samt vilka Dygn och vilken kvantitet per Dygn som överlåtelsen
omfattar med angivande av Uttagsområde.
I fall överlåtelse avser delar av ett Kapacitetsabonnemang ska prisskillnaden mellan överlåten
Kapacitetsperiod och ursprungligt Kapacitetsabonnemang erläggas till Swedegas. Detta gäller
endast om överlåten Kapacitetsperiod har ett högre pris än ursprungligt
Kapacitetsabonnemang.
Exempel gällande gasåret 2018/19:
Överlåtelse sker av ett dygn (20 april) ur Kapacitetsprodukt April. Avgift till Swedegas: 2 187 * (2,8*0,09/30 –
0,09/30)

Swedegas kontrollerar att inkomna överlåtelsemeddelande uppfyller bestämmelserna enligt
föregående stycken och om så är fallet godkänner Swedegas överlåtelsen. Vidare genomför
Swedegas en tryckberäkning som avgör fördelningen mellan prima och frånkopplingsbar del
för den förvärvande överföringskunden.

ÖVERFLYTTNING AV KAPACITETSABONNEMANG TILL ANNAT
UTTAGSOMRÅDE
Överföringskund som tilldelats Maximalt kapacitetsbehov för mer än ett Uttagsområde äger
rätt att överflytta hela eller delar av Kapacitetsabonnemang från ett Uttagsområde till ett annat
där denne tilldelats Maximalt kapacitetsbehov.
Överflyttningar enligt stycket ovan får endast ske i omvänd tilldelningsordning innebärande att
överflyttningar i första hand skall avse det av tilldelade Kapacitetsabonnemang som har den
kortaste Kapacitetsperioden. Vidare är det i första hand frånkopplingsbar del av
Kapacitetsabonnemang som kan överflyttas.
En överflyttning får inte under något Dygn innebära att därigenom mottagen kvantitet adderat
till summan av tidigare tilldelade Kapacitetsabonnemang överskrider av Swedegas tilldelat
Maximalt kapacitetsbehov i Uttagsområdet. Mottagande Uttagsområde måste ha rätt till
tilldelning av Dygnskapacitet för att ha möjlighet att mottaga Kapacitetsabonnemang med
Kapacitetsperiod kortare än Månad.
För att överflyttning skall kunna godkännas måste Överföringskunden i förväg ha begärt den
av Swedegas. Sådan begäran skall ge besked om vilka delar av Kapacitetsabonnemang som
avses samt för varje överflyttad del av Kapacitetsabonnemang vilka Dygn och vilken kvantitet
per Dygn som omfattas samt till vilket annat Uttagsområde som kvantitet per Dygn begärs
överflyttad till.
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I fall överflyttning avser delar av ett Kapacitetsabonnemang ska prisskillnaden mellan
överlåten Kapacitetsperiod och ursprungligt Kapacitetsabonnemang erläggas till Swedegas.
Detta gäller endast om överflyttad Kapacitetsperiod har ett högre pris än ursprungligt
Kapacitetsabonnemang.
Exempel gällande gasåret 2018/19:
Överflyttning sker av ett dygn (20 april) ur Kapacitetsprodukt April. Avgift till Swedegas: 2 187 * (2,8*0,09/30 –
0,09/30)

Swedegas kontrollerar att inkommen begäran om överflyttning uppfyller bestämmelserna
enligt föregående stycken och om så är fallet godkänner Swedegas överflyttningen. Vidare
genomför Swedegas en tryckberäkning som avgör fördelningen mellan prima och
frånkopplingsbar del för överflyttade delar av Kapacitetsabonnemang.

SAMMANSTÄLLNING AV KAPACITETER OCH KAPACITETSABONNEMANG
I Bilaga 7 skall aktuella uppgifter rörande av Swedegas tilldelade Maximala kapacitetsbehov
och Kapacitetsabonnemang anges. Dessa uppgifter återfinns från och med den 1 oktober
2016 i Bokningsplattformen på Swedegas hemsida www.swedegas.se.
Maximala kapacitetsbehov som tilldelats av Swedegas samt tilldelade Kapacitetsabonnemang
kommer i aggregerad form att redovisas på Swedegas hemsida www.swedegas.se.
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AVRÄKNING AV KAPACITETSABONNEMANG
Vid avräkning avräknas Områdesuttag respektive Områdesinmatning mot de
Kapacitetsabonnemang som har Kapacitetsperioder som omfattar den Månad som avräknas.
Härvid skall delar av Kapacitetsabonnemang som Överföringskunden, enligt bestämmelserna
ovan, har överlåtit till annan överföringskund eller överflyttat till annat Uttagsområde inte
medtas.
Först avräknas den del av Områdesuttaget respektive Områdesinmatningen som ryms inom
det Kapacitetsabonnemang som har den längsta Kapacitetsperioden. Därefter avräknas, om
erforderligt, den del av återstående Områdesuttag respektive Områdesinmatning som ryms
inom det Kapacitetsabonnemang som har den näst längsta Kapacitetsperioden. Sedan följer,
om erforderligt, motsvarande avräkning successivt av återstående delar av Områdesuttag
respektive Områdesinmatning mot kvarvarande Kapacitetsabonnemang som
Överföringskunden tecknat. Slutligen avräknas eventuella återstående delar av Områdesuttag
respektive Områdesinmatning mot delar av Kapacitetsabonnemang som Överföringskunden,
genom överlåtelse eller överflyttning enligt ovan, mottagit från andra överföringskunder
respektive överflyttat från annat Uttagsområde.
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