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ALLMÄNT
Dessa villkor utgör Gasnätet Stockholm ABs allmänna villkor beträffande
Balansansvar och utgör Bilaga 2 till Balansansvarsavtalet mellan Gasnätet
Stockholm AB (Gasnätet Stockholm) och Balansansvarig.
Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan
Balansansvarsavtalet och dessa villkor, skall vad som anges i
Balansansvarsavtalet gälla.
I frågor av allmänt intresse rörande balansansvar kommer samråd och
informationsutbyte att ske i Gasmarknadsråd Stockholm. Enskilda frågor
rörande Balansansvarig tas inte upp i Gasmarknadsråd Stockholm.
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BALANSANSVARIGS ÅTAGANDEN
Balansansvarig skall planera för balans mellan sin tillförsel och sitt uttag av
Naturgas enligt Bilaga 3.
Den Balansansvariges balansansvar omfattar också den eller de gasleverantörer
med vilka den Balansansvarige tecknat avtal om Balansansvar.
Balansansvarig skall till Gasnätet Stockholm insända all information som
erfordras för att Gasnätet Stockholm skall kunna hantera systembalansansvaret
effektivt. De närmare bestämmelserna om detta anges i Bilaga 3.
Balansansvarig åtar sig att granska från Gasnätet Stockholm rapporterat
avräkningsunderlag på det sätt som anges i Bilaga 4.
Balansansvarig skall betala de avgifter som anges i Bilaga 5.
Balansansvarig skall vara registrerad som skattskyldig för Naturgas hos
Skatteverket.
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GASNÄTET STOCKHOLM AB:S ÅTAGANDEN
Gasnätet Stockholm skall kortsiktigt säkerställa att uttaget av Naturgas i det
Stockholms gasnät balanseras av motsvarande mängd inmatad Naturgas.
Gasnätet Stockholm skall fortlöpande till Balansansvarig redovisa information
enligt bestämmelserna i bilaga 3.
Gasnätet Stockholm skall iaktta neutralitet och god affärssed i relationerna med
Balansansvariga.
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Gasnätet Stockholm skall, på basis av erhållet underlag från Balansansvarig
och Ledningsinnehavare, utföra balansavräkning på månadsbasis av
Balansansvarigs balansavvikelser enligt Bilaga 4.
Gasnätet Stockholm är Balansansvarigs motpart vid köp och försäljning av
Slutlig Balansgas och Korrektionsgas. Gasnätet Stockholm skall informera
Balansansvarig om den mängd Naturgas denne köpt från eller sålt till Gasnätet
Stockholm och till vilket pris, enligt de närmare bestämmelser som anges i
Bilaga 4 och 5.
Gasnätet Stockholm skall redovisa för Balansansvariga erhållet underlag för
planering enligt bilaga 3 och avräkning enligt Bilaga 4.
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BALANSANSVARSREGISTER
Gasnätet Stockholm för ett register över dem som tecknat avtal om
Balansansvar. Gasnätet Stockholm kommer att tillställa Ledningsinnehavare
utdrag ur registret för kontroll av uppgifter om Balansansvarig. Balansansvarig
medger härmed att sådan registrering och utlämning av registerutdrag får ske.
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AVGIFTER
Gasnätet Stockholm fastställer efter godkännande av Tillsynsmyndighet de
avgifter som Balansansvarig skall betala. Närmare bestämmelser återfinns i
bilaga 5.
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SÄKERHETER
Balansansvarig skall på Gasnätet Stockholm begäran och på sätt och tid som
Gasnätet Stockholm bestämmer ställa säkerhet för det rätta fullgörandet av sina
förpliktelser enligt Balansansvarsavtalet.
Gasnätet Stockholm har rätt att besluta om Grund- och Tilläggssäkerhet för
Balansansvarigs förpliktelser. Beslut om ställande av säkerhet skall föregås av
en bedömning av Balansansvarigs kreditvärdighet och möjliga
kreditexponering i enlighet med av Gasnätet Stockholm fastställda riktlinjer för
säkerhetskrav på balansansvariga företag.
Gasnätet Stockholm har rätt att ompröva tidigare beslut om ställande av
säkerhet vid objektivt fastställda ändrade förhållanden. Balansansvarig är
skyldig att utan dröjsmål följa nya beslut.
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Balansansvarig skall utan dröjsmål lämna sådana uppgifter som Gasnätet
Stockholm begär för kreditbedömning av Balansansvarig.
Balansansvarig skall vidare självmant och utan dröjsmål informera Gasnätet
Stockholm om ändringar av för kreditbedömningen av Balansansvarig
väsentliga förhållanden såsom Balansansvarets omfattning, finansiella
förhållanden, ägarförhållanden, företagsledning och verksamhetsinriktning.
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FÖRSÖRJNINGSKRIS
Den Behöriga myndigheten, eller den som den Behöriga myndigheten
delegerat detta till, kan tillkännage de krisnivåer som definieras i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober
2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av
rådets direktiv 2004/67/EG. I händelse av kris gäller samma regler för
avräkning, förutom för priset på Balansgas, för de Balansansvariga som i
normalt tillstånd.
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FAKTURERINGSFÖRFARANDE

8.1

Faktureringstidpunkt
Gasnätet Stockholm fakturerar Balansansvarig utifrån genomförd
balansavräkning som har utförts för Leveransmånaden. Fakturering görs i
normalfallet inom 25 dagar efter Leveransmånaden.
Om försening uppstår i rapportering av mätvärden, kan även fakturering
behöva senareläggas.

8.2

Betalningsdag och ränteberäkning
Betalning från Balansansvarig skall vara Gasnätet Stockholm tillhanda senast
15 dagar efter fakturadatum. Utbetalning från Gasnätet Stockholm skall vara
Balansansvarig tillhanda senast 15 dagar efter fakturadatum. Varje faktura och
utbetalning skall under normala förhållanden behandlas separat. Vid för sen
betalning utgår dröjsmålsränta på obetalt belopp från förfallodagen till dess full
betalning sker. Dröjsmålsränta beräknas enligt vid var tid gällande räntelag.
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AVTALSBROTT MED MERA
Part skall vid väsentligt avtalsbrott utge vite om 100 000 kronor till motparten.
Om en skadelidande Part kan visa att han lidit skada motsvarande ett högre
belopp skall det högre beloppet utges.
Med väsentligt avtalsbrott avses bland annat upprepade betalningsdröjsmål, att
dröja med betalning mer än två bankdagar efter att en skriftlig
betalningsanmaning har mottagits, att inte i rätt tid efterkomma Gasnätet
Stockholm anmaning om att ställa Grund- eller Tilläggssäkerhet samt ett
medvetet utnyttjande av Balansgas.
Gasnätet Stockholm äger rätt att med omedelbar verkan häva
Balansansvarsavtalet vid väsentligt avtalsbrott från Balansansvarigs sida.
Hävning till följd av medvetet utnyttjande av Balansgas får inte ske utan att
Balansansvarig får tillfälle att yttra sig.
Gasnätet Stockholm äger vidare rätt att häva Balansansvarsavtalet med
omedelbar verkan om Balansansvarig träder i likvidation, inställer
betalningarna, försätts i konkurs eller annars kommer på obestånd.
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TEKNISK UTRUSTNING
Vardera Part är skyldig att låta installera och ta i bruk den tekniska utrustning
som från tid till annan krävs för att Parterna skall kunna uppfylla dessa villkor
och övriga skyldigheter som angivits i Balansansvarsavtalet.
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ANSVAR
Parterna är ansvariga gentemot varandra för skada som orsakas av vårdslöshet.
Skadestånd skall inte utges för indirekt skada, t.ex. förlorad vinst, minskad
produktion, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta
av avtal, om inte sådan skada orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt.
Gasnätet Stockholm ansvarar inte i något fall för sådan skada som
Balansansvarig åsamkas till följd av brister i rapportering, avräkning m.m., om
dessa brister har sin grund i att Balansansvarig själv eller Ledningsinnehavare
inte i föreskriven tid lämnat korrekta uppgifter.
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HINDER MOT BALANSANSVARSAVTALETS FULLGÖRANDE
Part är inte skyldig att fullgöra Balansansvarsavtalet om fullgörandet
väsentligen försvåras till följd av hinder som denne inte råder över.
Som sådant hinder räknas extraordinära naturkrafter, uteblivna, för
Balansansvarsavtalets genomförande nödvändiga tillstånd,
regleringshandlingar eller ingripanden av regeringar eller andra myndigheter
(oavsett om ingripandena är giltiga eller inte), rättsavgöranden av domstolar,
fientliga handlingar, krig eller krigsliknande händelser, blockader, uppror eller
upplopp, epidemier, jordskalv, jordskred, blixtnedslag, brand, extraordinär
storm eller flodvåg eller översvämning, civila eller militära oroligheter,
explosioner, sammanbrott i eller driftstörningar på anläggningar, maskiner eller
rörledningar, bortfall av lagringsmöjligheter, hinder eller fördröjningar i
överföringsvägar, sjöolyckor, olyckor på havet eller omfattande driftstörningar
såväl utom som inom Sveriges gränser eller annat av Part inte vållat
förhållande som väsentligt inverkar på Balansansvarsavtalets fullgörande och
som Part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan Part inte rimligen
kunnat undanröja, allt under förutsättning att Part för vilken hindret uppkommit
iakttagit all den omsorg som enligt internationell naturgaspraxis bör iakttagas.
Arbetskonflikter (t ex strejker, lockouter, avtalsstridiga arbetsnedläggelser)
skall, oavsett om de ligger inom Parts kontroll, också anses som hinder enligt
ovan och nämnda arbetskonflikter skall lösas efter involverade Parters skön,
inklusive genom avgöranden i arbetsrättslig ordning.
Till hinder enligt vad som angivits ovan samt vidhängande suspension av
förpliktelser skall även räknas hinder som drabbat Parts leverantör,
underleverantör eller underentreprenör, under förutsättning att orsaken är att
hänföra till sådant hinder som beskrivits ovan och att hindret jämväl ligger
utanför sådan leverantörs, underleverantörs eller underentreprenörs kontroll
och inte rimligen kunnat förutses eller undanröjas av denne.
Penningbrist betraktas inte som hinder mot Balansansvarsavtalets fullgörande.
Part som önskar åberopa hinder mot Balansansvarsavtals fullgörande skall
omgående underrätta motparten därom. Den Part som åberopar hinder skall,
när han lämnar andra Parten upplysning om arten av inträffat hinder, också
meddela hur länge han räknar med att situationen kan väntas råda. Den Part
som åberopar hinder skall vidta skäliga åtgärder för att fullgöra sina åtaganden
och skall, om möjligt snarast undanröja anledningen eller verkningarna av
åberopat hinder mot Balansansvarsavtalets fullgörande.
Inskränkning i eller suspension av prestationer som sker under åberopande av
denna punkt medför icke rätt till hävning av Balansansvarsavtalet.
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SEKRETESS
Parterna förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information,
vilken parterna erhållit från varandra under eller i samband med
Balansansvarsavtalet, samt varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av
annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag
för
(i)

upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän
kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot dessa
sekretessbestämmelser;

(ii)

upplysning, som Part kan visa att Part redan kände till innan han
mottog den från den andra Parten; samt

(iii)

upplysning, som Part mottagit eller kommer att mottaga från tredje
man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

I fall som avses under (iii) ovan har dock mottagande Part ej rätt att avslöja för
utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra Parten enligt
Balansansvarsavtalet.
Utan hinder av sekretessåtagande ovan äger Part utlämna information eller
upplysning
(i)

till myndighet i den mån myndigheten äger rätt att ta del av
informationen eller upplysningen i samband med sin
myndighetsutövning; eller

(ii)

i den utsträckning som part är skyldig att utlämna information eller
upplysning i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen eller
annan tillämplig lag; eller

(iii)

i den mån sådant utlämnande erfordras för att genomdriva Parts
rättigheter vid skiljeförfarande eller domstolsprocess; samt

(iv)

vid försäkringshantering och som dokumentation i samband med
upptagande av lån.
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