LAGRING AV NATURGAS I SWEDEGAS
TRANSMISSIONSLEDNING

Nedanstående villkor för lagring av naturgas i transmissionsledning tillhörlig
Swedegas AB (Swedegas) med därtill hörande avgift är retroaktivt tillämpliga fr.o.m. 1
oktober 2011 kl 06.00.

Allmänt
Enligt naturgaslagen (SFS 2005:403) har innehavare av transmissionsledning för
överföring av naturgas en skyldighet att på skäliga villkor lagra naturgas för annans
räkning. Nedan presenteras de villkor Swedegas tillämpar.

Nyttjande av lager i transmissionsledning
Nyttjare av lager i transmissionsledning är den som i egenskap av systemansvarig
myndighet eller balansansvarig nyttjar utrymmet. Om någon i någon av dessa
egenskaper förfogar över lagringsutrymmet för att sedan låta någon annan nyttja
lagringsutrymmet skall även den som förfogar över utrymmet anses nyttja detsamma
såsom indirekt nyttjare. En sådan indirekt nyttjare ansvarar solidariskt såsom för egens
skuld, med var och en av dem som denne låter nyttja lagringsutrymmet, för det rätta
fullgörandet av samtliga villkor för nyttjandet.
Lagringsutrymmet får inte nyttjas (direkt eller indirekt) utan att ett skriftligt avtal
dessförinnan ingåtts med Swedegas rörande nyttjandet. Avtalet rörande nyttjandet
kommer att innehålla samtliga villkor för lagringen, inklusive regler för rapportering
med mera. De huvudsakliga villkoren för lagringen, utöver de som framgår under
efterföljande rubriker, är emellertid följande:


Swedegas kommer efter utgången av varje gasdygn (räknat fr.o.m. kl 06.00
föregående dag och fram till kl 06.00) genom beräkning fastställa totalt
volyminnehåll per kl 06.00 i egen transmissionsledning och därmed fastställa
förändrat totalt volyminnehåll under föregående gasdygn. Baserat på de uppgifter
som rapporteras av nyttjarna kommer vidare förändrat volyminnehåll under
föregående gasdygn fastställas för respektive nyttjare.



Ett förändrat volyminnehåll är antingen en upplagring av naturgas i eller ett uttag
av naturgas ur Swedegas transmissionsledning. För det fall att det är fråga om
upplagring belastas denna dygnsupplagring med en lagringsavgift.



Swedegas äger rätt att gentemot nyttjare av lager i transmissionsledning påkalla
påfyllnad av naturgasvolymer som uttagits ur Swedegas transmissionsledning om
mängden är av sådan omfattning att det menligt kan inverka på Swedegas
möjligheter att på säkert och tillförlitligt sätt kunna överföra naturgas.
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Lagringsavgift
Lagringsavgiften, exklusive mervärdesskatt, är 0 SEK per Nm3 och tas ut av den som
nyttjar (direkt eller indirekt) lagringsutrymmet enligt ovan.

Fakturering och betalning
Senast den femtonde (15) vardagen varje månad tillställer Swedegas nyttjare av lager i
transmissionsledning faktura med angivande av lagringsavgifter under föregående
månad. Fakturan skall betalas senast den femtonde (15) dagen från och med dagen för
faktureringen. Om förfallodagen inte är en vardag, skall betalning ske närmast följande
vardag. Betalning skall ske till av Swedegas anvisat konto.
Om nyttjaren inte erlägger betalning på förfallodagen, har Swedegas rätt att
tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt den av Riksbanken fastställda, vid var tid
gällande, referensräntan med tillägg av åtta (8) procentenheter från förfallodagen till dess
betalning sker. Swedegas har vidare rätt till ersättning för de kostnader som är förenade
med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader
för verkställighet av betalningsförpliktelse.

Kontaktperson för eventuella frågor beträffande villkor och avgift:
Patrick Farran-Lee, tel. 031-43 93 00
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