DEFINITIONER
Definitionerna i denna version av Bilaga 1 äger giltighet med avseende på Balansansvar
i det Stockholms gasnät från och med 1 januari 2015 kl. 00.00.

-

Balansansvar: ett ekonomiskt ansvar för att det Stockholms gasnät tillförs lika
mycket Naturgas som tas ut i Uttagspunkter belägna i detta system

-

Balansansvarig: den som enligt detta Balansansvarsavtal har ingått avtal om
Balansansvar med Gasnätet Stockholm

-

Balansansvarsavtal: avtal mellan Gasnätet Stockholm och Balansansvarig till vilket
denna definitionslista utgör Bilaga

-

Balansgrundpris: ett pris som baseras på Gasnätet Stockholms inköpskostnad för
Naturgas.

-

Behörig myndighet: den svenska myndighet som utsetts som ansvarig för att
säkerställa genomförandet av åtgärder enligt Europaparlamentets och rådets
förordning nr 924/2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen

-

Bilaga: bilaga till Balansansvarsavtal och avseende Balansansvarsavtalets bilagor
1-5 på Gasnätet Stockholms hemsida, www.stockholmgas.se, gällande versioner

-

Förbrukningsprofil månad: summan av all den förbrukning i ett
Nätavräkningsområde som inte månadsavläses eller dygnsavläses, det vill säga
summan av all inmatning i området, minus leveranser till månadsavlästa och
dygnsavlästa gasanvändare. Förbrukningsprofilen månad inkluderar även förluster.

-

Gasdygn: tidsrymd om 24 timmar, med början kl. 00.00 en dag och fram till kl.
00.00 närmast påföljande dag. Vid övergång från standardtid till sommartid
omfattar dygnet 23 timmar och vid övergång från sommartid till standardtid 25
timmar

-

Gasmarknadsråd Stockholm: ett av Gasnätet Stockholm sammankallat forum för
samråd och informationsutbyte bestående av representanter för berörda intressenter
såsom Balansansvariga, myndigheter, konsumenter av Naturgas och
överföringskunder
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-

Gasmånad: tidsrymd som börjar det första Gasdygnet i en kalendermånad och löper
till det första gasdygnet i närmast påföljande kalendermånad

-

Grundsäkerhet: säkerhet bestämd till ett fast belopp vilken ej kan frigöras förrän
Balansansvarig fullgjort samtliga sina förpliktelser enligt Balansansvarsavtalet

-

Gränspunkt: en punkt i vilken Naturgasledningar med olika Ledningsinnehavare
ansluter till varandra

-

Inmatningspunkt: en punkt där Naturgas förs in i Stockholms gasnät.

-

Kilowattimme, undre (kWh(u)): energimängd baserad på det Undre värmevärdet

-

Korrektionsgas: tvingande gashandel mellan Gasnätet Stockholm och
Balansansvarig som ett resultat av avräkning efter den slutliga balansavräkningen.
Korrektionsgas anges i kWh(u)

-

Ledningsinnehavare: med Ledningsinnehavare avses innehavare av
Naturgasledning i Stockholms gasnät.

-

Leveransdygn: det Gasdygn då en fysisk leverans av Naturgas sker

-

Leveransmånad: den Gasmånad då en fysisk leverans av Naturgas sker

-

Mätvärde: uppmätta värden för Inmatningspunkter, Uttagspunkter eller
Gränspunkter

-

Naturgas: naturgas, biogas eller gas från biomassa och andra gaser som är tekniskt
möjliga att använda i ett naturgassystem

-

Naturgasledning: rörledning, mät- och/eller reglerstation, linjeventilstation,
rensdonsstation och kompressorstation

-

Nätavräkningsområde: ett eller flera ledningsnät tillhörande samma
Ledningsinnehavare

-

Slutlig balansgas: tvingande gashandel mellan Gasnätet Stockholm och
Balansansvarig med anledning av i den slutliga avräkningen fastställd obalans per
Gasmånad. Slutlig balansgas anges i kWh(u)
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-

Systembalansansvar: det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt
upprätthålls mellan inmatning och uttag av Naturgas i Stockholms gasnät

-

Tillsynsmyndighet: den svenska myndighet som har att handlägga frågor enligt
naturgaslagen

-

Tilläggssäkerhet: säkerhet som utöver Grundsäkerhet skall täcka faktisk
kreditexponering samt exponering som kan tillkomma vid utebliven betalning fram
till dess Balansansvarsavtalet kan hävas

-

Undre värmevärde: den värmemängd som utvecklas vid fullständig förbränning av
1 Nm3 Naturgas efter värmning eller kylning till temperaturen 25° C och under ett
tryck om 1,01325 Bar (a) och med förbränningsprodukterna kylda till 25° C och
med det vid förbränningen uppkomna vattnet i gasfas liksom den vattenånga som
finns i Naturgasen och luft innan förbränningen

-

Uttagspunkt: En punkt där Naturgas, enligt avtal med Ledningsinnehavare, tas ut
från Naturgasledning för förbrukning

-

Vardag: Dag som inte är lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton

-

Stockholms gasnät: Naturgasledningar i Gasnätet Stockholms fordonsgasnät och
stadsgasnät.
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