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1 ALLMÄNT 

1.1 Grundläggande regler 

Gasnätet Stockholm balansavräkning baseras på mätvärden som Ledningsinnehavare 

rapporterat och annan information som Balansansvariga lämnat i enlighet med Bilaga 

3. 

För balansavräkningen gäller också följande: 

För varje annan Inmatnings- och Uttagspunkt skall det finnas en Balansansvarig. 

1.2 Regler för avräkning av handel 

1.2.1 Handel mellan Balansansvariga  

Om ingen handel har rapporterats av Balansansvarig betraktas det som att noll (0) har 

rapporterats. Gashandel som inrapporterats med olika värden av berörda 

Balansansvariga, avräknas på följande sätt: 

a) Om de två Balansansvariga angett samma affärsriktning men olika kvantitet, 

används den lägsta kvantiteten i avräkningen. 

b) Om Balansansvariga angett motsatt affärsriktning nollställs deras inbördes 

handelssaldo för Leveransmånaden. 

c) Om endast ena parten i en affär har rapporterat, införs den rapporterade 

handeln automatiskt även för dennes motpart.  

Noll (0) är att betrakta som ett rapporterat värde. Om den andra parten rapporterat 

noll (0) gäller således regeln i a) ovan. 

1.2.2 Estimering av saknade mätvärden 

I det fall då Gasnätet Stockholm saknar ett eller flera mätvärden vid avräknings-

tidpunkten kommer Balansansvarig att i avräkningen avräknas enligt nedan. 

Om summa absolutvärde i de av Ledningsinnehavare inrapporterade värden för 

förbrukning eller produktion överstiger motsvarande absolutvärde i balansplanen 

kommer Balansansvarig att i avräkningen avräknas baserat på inkomna rapporterade 

värden. I annat fall kommer Balansansvarig att avräknas baserat på motsvarande 

värde i sin balansplan. Balansansvarig kan begära att vissa mätserier undantas från 

användning enligt denna regel. En sådan begäran skall göras i förväg enligt Gasnätet 

Stockholms anvisningar. 
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1.3 Resultatrapportering 

Gasnätet Stockholm rapporterar: Avräknade handelsvärden, handel med 

Balansansvariga, Uppmätt produktion, samt förbrukning. 

 

2 SLUTLIG AVRÄKNING 

2.1 Beräkning av Slutlig balansgas 

Beräkningen av Slutlig balansgas per Gasmånad görs sedan slutliga och preliminära 

mätvärden erhållits. Slutlig balansgas ligger till grund för debitering. Fastställd 

Slutlig balansgas medför eventuella köp eller försäljning av Naturgas mellan 

Balansansvarig och Gasnätet Stockholm. 

2.2 Beräkning av Korrektionsgas 

Beräkningen av Korrektionsgas görs sedan slutliga mätvärden erhållits och mätfel 

korrigerats. 

a) Avvikelser till följd av skillnader mellan rapporterade preliminära och 

slutliga mätvärden beräknas för varje Leveransmånad. I så fall uppkommer 

Korrektionsgas motsvarande skillnaden mellan de slutliga och de preliminära 

mätvärdena. 

b) Fastställd Korrektionsgas medför köp eller försäljning av Naturgas mellan 

Balansansvarig och Gasnätet Stockholm. 

2.3 Resultatrapportering 

Gasnätet Stockholm rapporterar för varje Leveransmånad normalt senast den 25:e i 

månaden efter uppgifter om: 

a) Slutligt uppmätt produktion, slutlig rapporterad handel med Balansansvarig 

samt slutlig förbrukning, som inrapporterats. 

b) Slutlig balansgas. 

c) Korrektionsgas. 

Rapport innehållande uppgifter om slutligt uppmätt produktion, slutlig inmatning 

samt slutlig förbrukning per Nätavräkningsområde och Balansansvarig, distribueras 

månadsvis. 

Balansgrundpris rapporteras i samband med slutlig avräkning. 


