Gasnätprislista

Företag
Kategori I
Gäller från och med 1 januari 2020

Nätavgifter för gasöverföring >3GWh/år eller
0,5 GWh/månad eller abonnerad effekt >500 kW
Avgifterna gäller från och med 1 januari 2020 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.
Fast pris
21 310 kr/uttagspunkt/år.

den abonnerade effekten. Abonnerad effekt ska minst motsvara det högsta månadsvärdet på uttagen dygnsmedeleffekt,
som beräknas som uttagen energi per dygn dividerad med antal
timmar på dygnet.
Avgiften 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 abonnemangs- och gasöverföringsavgiften
sker matematisk avrundning till två decimaler.

Abonnemangsavgift och gasöverföringsavgift
Abonnemangs- och gasöverföringsavgiften är beroende av

Nätprislista kategori I
Effektsteg

1
2
3
4
5
6
7

Abonnerad
effekt kW

0 - 500
501 - 1100
1 101 - 3 000
3 001 - 5 000
5 001 - 10 000
10 001 - 25 000
> 25 000

Weum Gas AB
weum.se

Räkneexempel 3 700 kW
Underlag för beräkning
av abonnemangsavgift
(kr/kW/år) (A)
210
210
202
202
193
179
179

Underlag för beräkning
av gasöverföringsavgift
(öre/kWh) (Ö)
10,81
8,04
6,14
4,37
2,73
1,89
1,08

Abonnemangsavgift
kr/kW/år

Gasöverföringsavgift
öre/kWh

500 x 210
+ (1 100 - 500) x 210
+ (3 000 - 1 100) x 202
+ (3 700 - 3 000) x 202
= 756 200

500 x 10,81
+ (1 100 - 500) x 8,04
+ (3 000 - 1 100) x 6,14
+ (3 700 - 3 000) x 4,37
= 24 954

756 200/3 700
= 204,38 kr/kW/år

24 954/3 700
= 6,74 öre/kWh

Överuttagsavgifter
Överuttagsavgift debiteras när uttagen effekt överstiger
abonnerad effekt. Storleken på överuttagen effekt är differensen mellan kundens abonnerade effekt och högsta uttagen
dygnsmedeleffekt under debiteringsmånaden. Överuttagsavgiften beräknas som överuttagen effekt x underlag för
beräkning av abonnemangsavgift enligt gällande nätprislista.
Under månaderna oktober till och med april multipliceras
abonnemangsavgiften med 2, under övriga månader med 1,5.
Överuttagen effekt utgör effekttak under resten av kalenderåret. Debitering av överuttagsavgift påverkar inte kundens
abonnemangs- och överföringsavgift.

Tillämpningsbestämmelser

Exempel: Abonnerad effekt är 3 700 kW vilket ger ett underlag
för abonnemangsavgiften på 204,38 kr/kW och år.

Betalningsvillkor
Betalning ska vara Weum tillhanda senast den på fakturan angivna förfallodagen, som infaller 30 dagar från fakturadatum.

Uttagen effekt blev 3 750 kW i april. Överuttagsavgiften
blir 50 kW x 204,38 kr/kW x 2 = 20 438 kr.
Om uttagen effekt i september blir 3 800 kW debiteras överuttagsavgift för uttag utöver tidigare högsta uttag, det vill säga
50 kW x 204,38 kr /kW x 1,5 = 15 329 kr.
Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifter till Energimarknadsinspektionen och
Energimyndigheten tillkommer. Avgiften är för närvarande
0,1 öre/kWh.

Systemfaktor
För anläggningar med abonnerad effekt större än 10 MW/år
justeras abonnemangsavgiften med en systemfaktor som är
baserad på anläggningens avstånd från gränspunkt till överliggande nät. Faktorn varierar mellan 0,9 och 1,10. Faktorns
storlek framgår av nätavtalet.
Tidsbegrepp
Gasdygnets 24 timmar startar kl 06. För angivna klockslag
gäller normaltid och sommartid.

Övrigt
Samtliga priser och avgifter är exklusive mervärdesskatt och
gäller tillsvidare.
Denna prislista utgör tillsammans med gällande nätavgiftsbestämmelser prisbilaga till Gasnätavtal.

