RAPPORTERING OCH INFORMATION
1

ALLMÄNT
Övertagande av Balansansvar i en Uttagspunkt kan ske i enlighet med
bestämmelserna i naturgaslagen. Balansansvarigs rapportering är nödvändig som
underlag för balansavräkningen.
All rapportering av balansplaner och avräkningsinformation skall ske med
elektronisk kommunikation enligt gällande format. Vid kommunikationstekniska fel
kan i planeringsskedet särskilt överenskommas om rapportering på annat sätt.
Balansansvarig skall kontrollera värden som Gasnätet Stockholm återrapporterar.
Eventuella felaktiga värden skall rättas och rapporteras senast två timmar före
leveransmånaden.
Balansansvarig skall till Gasnätet Stockholm lämna företagsinformation som är
nödvändig för att uppfylla avtalet i rollen som balansansvarig enligt Gasnätet
Stockholms anvisningar.
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RAPPORTERING AV BALANSPLAN
Balansansvarig skall lämna in en balansplan senast klockan 14.00 den 25:e i
månaden före Leveransmånaden.
Följande information angiven i kWh(u) skall lämnas i balansplanen för varje månad.
a) Handelsplan per Balansansvarig motpart inom Sverige (köpt +, såld -).
b) Planerad inmatning produktion (+).
c) Planerad förbrukning (-).
Summan av balansplanen skall vara noll (0) kWh
Gasnätet Stockholm återrapporterar avstämning av de värden som inkommit från
Balansansvarig i balansplanen. Vid ändringar i balansplanen återrapporteras endast
ändrade värden.
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RAPPORTERING AV GASHANDEL FRÅN GASNÄTET STOCKHOLM AB
Om Balansansvariga rapporterat olika handelsvärden sänder Gasnätet Stockholm
kontrollinformation till berörda Balansansvariga som utvisar differensen mellan
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dessa Balansansvarigas rapporterade värden så snart rapporterna om handeln
mottagits.
Regler för hur gashandel som inrapporterats i balansplan med olika värden skall
avräknas finns i Bilaga 4, punkt 1.2.1.
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RAPPORTERING AV GASHANDEL TILL GASNÄTET STOCKHOLM AB
Om Balansansvariga genomfört handel under Leveransmånaden skall detta
rapporteras till Gasnätet Stockholm senast 3:e vardagen i månaden efter
Leveransmånaden.
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INFORMATION FRÅN GASNÄTET STOCKHOLM
Gasnätet Stockholm skall lämna följande information:
Senast den 3:e vardagen i månaden efter Leveransmånaden: slutligt undre
värmevärde.
Ytterligare information från Gasnätet Stockholm lämnas i enlighet med vad som
anges i Bilaga 4.
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STRUKTURRAPPORT
Gasnätet Stockholm skall underrätta Balansansvarig om den information som skall
läggas till grund för dennes balansavräkning så att Balansansvarig skall kunna
kontrollera den. Detta sker genom en strukturrapport som skickas till Balansansvarig
varje månad. Rapporten innehåller Gasnätet Stockholms uppfattning om den struktur
och den rapportering enligt ovan som gäller för Balansansvarig, samt uppgifter om
Gasnätet Stockholms rapportering till Balansansvarig.
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RAPPORTERING VID FÖRSÖRJNINGSKRIS
Om krisnivå beredskap eller kris tillkännagivits enligt Bilaga 2 punkt 7 gäller
särskilda regler för innevarande Leveransdygn. Tillkännagivande av krisnivå görs i
enlighet med anvisningar från Behörig myndighet eller från den som Behörig
myndighet delegerat möjligheten att utlysa krisnivåer till.
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