Gasnätprislista

Företag
Kategori II
Gäller från och med 1 januari 2021

Nätavgifter för gasöverföring >0,3 GWh/år och <3 GWh/år
Avgifterna gäller från och med 1 januari 2021 och tillsvidare
för näringsidkare och avser gasöverföring till kunders
anläggningar i kommuner där Weum har ett etablerat gasnät.
Nätavgiften består av en fast avgift, abonnemangsavgift,
gasöverföringsavgift och myndighetsavgifter.
Abonnerad effekt
Abonnerad effekt ska minst motsvara det högsta månads
värdet på uttagen månadsmedeleffekt, som beräknas som
energimängden mellan två månadsavläsningar delat med antal
timmar mellan avläsningarna.

Gasöverföringsavgift
Gasöverföringsavgiften är beroende av den abonnerade effek
ten. Gasöverföringsavgiften beräknas genom att först summera
kostnaden (abonnerad effekt x underlag för beräkning) för
varje utnyttjat effektsteg och därefter dividera summan med
den abonnerade effekten (se räkneexempel). Vid beräkning
av gasöverföringsavgiften sker matematisk avrundning till två
decimaler.
Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är 269 kr/kW. Kostnaden för abonne
manget beräknas genom att multiplicera abonnemangskostna
den med den abonnerade effekten (se räkneexempel).

Fast pris
9 563 kr/uttagspunkt/år.
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Räkneexempel 375kW

Effektsteg

Abonnerad effekt kW
av gasöverföringsavgift

Underlag för beräkning
(öre/kWh) (Ö)

Abonnemangsavgift
kr/kW/år

1
2
3
4

0 - 50
51 - 100
101 - 300
>300

17,89
14,79
14,02
11,66

269 x 375 = 96 375 kr/år

Gasöverföringsavgift
öre/kWh
50 x 17,89
+ (100 - 50) x 14,79
+ (300 - 100) x 14,02
+ (375 - 300) x 11.66
= 5 312,5

5 312,5/375 = 14,17 öre/kWh
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Överuttagsavgifter
Överuttagsavgift debiteras när uttagen effekt överstiger abon
nerad effekt och gäller per kalenderår. Storleken på överutta
gen effekt är differensen mellan kundens abonnerade effekt
och högsta uttagen månadsmedeleffekt under debiterings
månaden.
Överuttagsavgiften beräknas som överuttagen effekt x un
derlag för beräkning av abonnemangsavgift enligt gällande
nätprislista. Under månaderna oktober till och med april mul
tipliceras abonnemangsavgiften med 1,7, under övriga
månader med 1,35. Överuttagen effekt utgör effekttak under
resten av kalenderåret. Debitering av överuttagsavgift påverkar
inte kundens abonnemangs och överföringsavgift.
Exempel: Abonnerad effekt är 375 kW och abonnemangs av
giften är 269 kr/kW och år. Uttagen effekt blev 400 kW i april.
Överuttagsavgiften blir 25 kW x 269 kr/kW x 1,7 = 11 433 kr.
Om uttagen effekt i september blir 410 kW debiteras över
uttagsavgift för uttag utöver tidigare högsta uttag, det vill
säga 10 kW x 269 kr/kW x 1,35 = 3 632 kr.
Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifter till Energimarknadsinspektionen och
Energimyndigheten tillkommer. Avgiften är för närvarande
0,1 öre/kWh.

Tillämpningsbestämmelser
Tidsbegrepp
Gasdygnets 24 timmar startar kl 06. För angivna klockslag
gäller normaltid och sommartid.
Betalningsvillkor
Betalning ska vara Weum tillhanda senast den på fakturan an
givna förfallodagen, som infaller 30 dagar från fakturadatum.
Övrigt
Samtliga priser och avgifter är exklusive mervärdesskatt och
gäller tillsvidare.
Denna prislista utgör tillsammans med gällande nätavgiftsbestämmelser prisbilaga till Gasnätavtal.

