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Detta Balansansvarsavtal anger villkoren avseende det Systembalansansvar som
Gasnätet Stockholm härmed åtar sig att utföra för Balansansvarigs räkning. Till
Balansansvarsavtalet hör, vid var tid gällande:
Definitioner

Bilaga 1

Allmänna villkor för Balansansvar

Bilaga 2

Rapportering och information
Balansavräkning

Bilaga 3
Bilaga 4

Prissättning och avgifter

Bilaga 5

Bilagorna utgör en integrerad del av Balansansvarsavtalet.
För det fall det skulle förekomma bristande överensstämmelse mellan detta
Balansansvarsavtal och någon av Bilagorna, gäller Balansansvarsavtalet framför
Bilagorna.
Samtliga ord/uttryck i detta Balansansvarsavtal samt i Bilagorna skall ha den innebörd
såsom definierats i Bilaga 1.
Gällande versioner av Bilagorna 1-5 finns även publicerade på Gasnätet Stockholm
hemsida www.gasnatetstockholm.se.
Detta balansansvarsavtal är framtaget av Gasnätet Stockholm och är godkänt av
Energimarknadsinspektionen 2015-06-24.
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1.

Avtalsparter
Detta Balansansvarsavtal har ingåtts mellan:
Gasnätet Stockholm AB
Organisationsnummer:

556742-7504

Adress:

S:t Göransgatan 159

Postadress:

115 77 Stockholm

Telefon:

08-671 77 00

Kontaktperson:

Mathias Edstedt

E-mail:

mathias.edstedt@gasnatetstockholm.se

och
Balansansvarig
Företag:
Organisationsnummer:
Adress:
Postadress:
Faktureringsadress
(om annan än postadress):
Telefon:
Kontaktperson:
E-mail:

2.

Bakgrund
Gasnätet Stockholm är systembalansansvarig för Stockholms gasnät. Detta
ansvar innebär bl.a. att säkerställa att balans kortsiktigt upprätthålls mellan
inmatning och uttag av Naturgas i Stockholms fordonsgas- och stadsgasnät.
Med Naturgas avses även biogas eller gas från biomassa och andra gaser som
är tekniskt möjliga att använda i ett naturgassystem.
Enligt 7 kap. 4 § naturgaslagen får en gasleverantör bara leverera Naturgas i
Uttagspunkt där någon åtagit sig ett ekonomiskt ansvar för att det tillförs lika
mycket Naturgas som det tas ut i Uttagspunkten. Endast den som har ingått ett
avtal med Gasnätet Stockholm kan åta sig ett sådant ekonomiskt ansvar i
Stockholms gasnät.
Mot denna bakgrund har föreliggande Balansansvarsavtal upprättats.
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3.

Allmänna villkor för Balansansvar
Allmänna villkor för Balansansvar inkluderande villkor för fakturering och
betalning anges i Bilaga 2.

4.

Rapportering och information
Rapportering och information görs enligt bestämmelser i Bilaga 3.

5.

Balansavräkning
Tillvägagångssätt för balansavräkning framgår av Bilaga 4.

6.

Prissättning och avgifter
Prissättning av Korrektionsgas och Slutlig balansgas samt beräkning av
balansgrundpris framgår i bilaga 5.

7.

Ändringar och tillägg
Ändringar i och tillägg till Balansansvarsavtalet ska, för att vara gällande, vara
skriftliga och undertecknade av bägge Parter.
Gasnätet Stockholm får vidta ändring i Bilagorna, dock med minst två (2)
månaders varsel och först efter att Balansansvarig givits tillfälle att yttra sig.
Om ändring i och tillägg till Balansansvarets huvuddel och/eller Bilagorna
innebär ändrade villkor för Balansansvarig kan inte en sådan förändring träda i
kraft förrän Tillsynsmyndighet givit sitt godkännande.

8.

Ikraftträdande m.m.
Detta Balansansvarsavtal avser balansansvar fr.o.m. kl. 00.00 1 januari 2015
och gäller tills vidare. Balansansvarsavtalet kan sägas upp till månadsskifte
med tre (3) månaders ömsesidig uppsägningstid. Sådan uppsägning ska för att
vara giltig göras skriftligen.
Balansansvarig har dock rätt att, vid av Gasnätet Stockholm företagen ändring
av Bilagorna säga upp Balansansvarsavtalet till den dag ändringen träder i kraft
med minst en (1) månads uppsägningstid. Sådan uppsägning måste för att vara
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giltig göras inom en (1) månad efter det att Balansansvarig tillställdes varsel
om ändringen.
Därutöver kan Gasnätet Stockholm, under de förutsättningar som anges i
Bilaga 2, häva Balansansvarsavtalet med omedelbar verkan.

9.

Överlåtelse
Balansansvarig får inte, vare sig helt eller delvis, överlåta rättigheter eller
överföra skyldigheter enligt Balansansvarsavtalet utan skriftligt samtycke från
Gasnätet Stockholm. Sådant samtycke får inte nekas om den övertagande
parten uppfyller samtliga de krav som ställs i Balansansvarsavtalet.

10.

Tillämplig lag och tvist
Tvist rörande giltigheten i detta Balansansvarsavtal, dess tillkomst, tolkning
eller tillämpning, så ock varje annan tvist härflytande ur rättsförhållande på
grund av detta Balansansvarsavtal, skall ej hänskjutas till allmän domstol utan
skall avgöras av skiljemän enligt vid skiljeavtalets påkallande gällande lag om
skiljeförfarande.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.
På detta Balansansvarssavtal skall svensk lag tillämpas.
______________________________________

Ort:_________________________

Ort:_________________________

Datum:______________________

Datum:______________________

Gasnätet Stockholm AB

Balansansvarig

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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