
Kapacitetstilldelningsavgifter
Kunden bokar ett maximalt kapacitetsbehov, som ska mot- 
svara det högsta behov kunden har. Då kunden beställt
ett maximalt kapacitetsutrymme, kan kapacitetsprodukter  
bokas inom detta utrymme. Det maximala kapacitetsbehovet 
ska beställas inför varje säsong (vinter/sommar) som kunden 
planerar att förbruka gas. Vinterperioden sträcker sig från 
oktober till april och sommarperioden från maj till september. 
Avgifterna för de båda perioderna visas i nätprislistan och be-
ställningen ska göras via Swedegas bokningsplattform senast 
kl. 18:00, fem vardagar innan produkten ska träda i kraft. 
Beställningen av det maximala kapacitetsbehovet är 
bindande.

Extra områdesförbrukning
Extra områdesförbrukning beräknas varje månad och baseras 
på kundens totala månadsförbrukning i kWh.  

Kapacitetsavgifter
Produkterna som kan bokas är: 
Årsprodukt, Kvartalsprodukter (Kvartal 1-4), 
Vinterprodukter (Vinter 1-3), Sommarprodukt, 
Månadsprodukter och Dygnsprodukter. 

Det går inte att boka kapacitet som överskrider den maximala 
säsongskapaciteten (sommar/vinter).

Nätavgifter för gasöverföring till anläggningar 
med installerad effekt >120MW 
Avgifterna gäller från och med gasårets början den 1 oktober 
2022 och tillsvidare för näringsidkare och avser 
gasöverföring till kunders anläggningar där Weum har ett 
etablerat gasnät. Nätavgiften består av en grundavgift, 
överföringsavgifter och myndighetsavgifter.

Grundavgift
267 849kr/år.

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifter till Energimarknadsinspektionen och 
Energimyndigheten tillkommer. Avgifterna är för närvarande 
0,1 öre/kWh.

Överföringsavgifter
Överföringsavgifterna består av 
kapacitetstilldelningsavgifter, avgift för extra 
områdesförbrukning och kapacitetsavgifter. Alla 
överföringsavgifter är beräknade utifrån effektmåttet kWh/h 
och motsvarar genomsnittskapaciteten per timme under ett 
gasdygn.

Weum Gas AB
weum.se

Gasnätprislista 

Företag 
Kategori 0 
Gäller från och med 1 oktober 2022



Nätprislista kategori 0

Avgift

1 197 kr *  √ max vinterkapacitet

299 kr * √ max sommark  apacitet

2,06 kr * (max vinterkapacitet)

0,0120 kr * 
(månadsförbrukning kWh)

264,6 kr * (bokningsfaktor 

för bokad kapacitetsprodukt) 
* (bokad kapacitet)

Förklaring

Avgift för maximalt kapacitetsbehov 
under vinterperioden (oktober till april)

Avgift för maximalt kapacitetsbehov 
under sommarperioden (maj till september)

Avgift för dygnsprodukt

Avgift för extra områdesförbrukning

Avgift per bokad kapacitetsprodukt

Avgiftstyp

Kapacitetstilldelningsavgifter 
(totala avgifter per år)

Extra områdesförbrukning (avgift per månad)

Kapacitetsavgift (avgift per produkt)

Säsongsprodukter
Säsongsprodukterna som finns tillgängliga är:
Årsprodukt, Kvartalsprodukter (Kvartal 1-4), 
Vinterprodukter (Vinter 1-3), Sommarprodukt och 
Månadsprodukter.  

De olika produkternas giltighetstid syns i tabellen 
"Kapacitetsprodukter". En kapacitetsnivå per produkt är möjlig 
att boka, och efter att beställning är lagd är nivån på 
produkten fast under hela produktens giltighetstid. 
Säsongsprodukterna måste bokas senast kl. 18:00, två 
vardagar månaden innan den första månaden produkten avser.

Dygnsprodukter
Kunden kan boka extra kapacitet under dygn då förbrukningen 
förväntas bli extra hög. Dygnsprodukten bokas senast kl. 
18:00 gasdygnet innan produkten börjar gälla.

Överuttagsavgifter
Det finns två typer av överuttagsavgifter, den ena tillämpas om 
uttaget är över och den andra inom maximalt kapacitetsbehov 
för aktuell säsong, vinter respektive sommar. Överuttag inom 
kapacitetsbehovet sker då uttagen medeldygnseffekt (kWh/h) 
överstiger de bokade kapacitetsprodukterna, men är inom 
maximalt kapacitetsbehov för aktuell säsong. Kostnaden för 
det första överuttaget motsvarar två gånger priset för en 
dygnsprodukt. Det andra överuttaget kostar fyra gånger en 
dygnsprodukt och från det tredje överuttaget kostar det sex 
gånger en dygnsprodukt. 

Kostnaden för det första överuttaget utöver maximalt 
kapacitetsbehov motsvarar fyra gånger en dygnsprodukt, 
andra åtta och från och med det tredje överuttaget räknas 12 
gånger en dygnsprodukt. Överuttag sker när uttagen effekt 
överstiger bokat maximalt kapacitetsbehov för aktuell säsong. 

Priser
Extra områdesförbrukning beräknas och betalas varje månad. 
Kapacitetsavgifterna beräknas enligt kostnaden för hela 
produkten, och betalas sedan per månad enligt (total avgift)/ 
(antal månader produkten sträcker sig). Kostnad för dygnspro-
dukter beräknas enligt kostnad för varje dygn en dygnsprodukt 
har beställts. I prislistan visas de olika avgifterna.

Samtliga kapacitetsavgifter, samt överuttagsavgifterna är baserade på en kapacitetsavgift (264,6 kr) som multipliceras med olika bokningsfaktorer för att få fram priset per 

kWh/h. I tabell "Kapacitetsprodukter" visas bokningsfaktorerna tillsammans med priset per kWh/h för de olika säsongsprodukterna. I tabellen "Månads- och dygns-

specifika avgifter" visas bokningsfaktorer och kostnader för månadsprodukterna och dygnsprodukterna.

Kapacitet

Kapacitetsprodukter

Okt  Nov   Dec  Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep

Oktober 2022 April 2023 September 2023

Maximal vinterkapacitet 
oktober-april

Maximal sommarkapacitet 
maj-september

Årsprodukt (okt 2021-sep 2022)

Vinter (okt-apr)

Okt

Nov

Dec Jan Feb

Mar

Apr Maj Jun Jul Aug SepVinter 2 (nov-mar)

Vinter 3 (dec-feb)

Sommar (maj-sep)

Kvartal 1         Kvartal 2                Kvartal 3             Kvartal 4 



 

 

 

Den 15:e oktober är det kallt och kunden förbrukar mer än 
förväntat. Medeldygnseffekten under gasdygnet uppgår till 
260 500 kWh/h, vilket motsvarar ett överuttag inom maximalt 
kapacitetsbehov på 10 500 kWh/h. Total månadsförbrukning 
i exemplet är 100 GWh. I tabell "Total kostnad för oktober 
månad" visas hur kundens totala kostnader beräknas.

Månads- och dygnsspecifika priser

Kapacitetsprodukter

Räkneexempel
Kund har under oktober månad bokat enligt tabell "Bokning 
oktober månad". Under oktober månad har kunden en total 
bokning på 250 000 kWh/h. Ett gasdygn (den 10:e oktober) 
planerar kunden att köra mer än vanligt och bokar därför en 
dygnsprodukt på 50 000 kWh/h. Det betyder att kunden 
under detta dygn har en total kapacitetbokning på 300 000 
kWh/h.

Kapacitetsprodukt

År

Vinter 1

Vinter 2

Vinter 3

Sommar

Månad

Dygn

Giltighetstid

1:a oktober till 30:e september

1:a oktober till 30:e april

1:a november till 31:e mars

1:a december till
28:e (29:e) februari

1:a maj till 30:e september

1:a till sista gasdygnet
i respektive månad

Ett gasdygn

Bokningsfaktor

1,00

0,80

0,65

0,50

0,20

se separat tabell

(2,8*bokningsfaktor för
månad)/(antal dagar i månad)

Kr per kWh/h, månad

22,05

30,24

34,40

44,10

10,58

se separat tabell

se separat tabell

Oktober

November

December

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

0,110

0,120

0,170

0,180

0,200

0,140

0,090

0,050

0,045

0,045

0,045

0,055

29,11

31,75

44,98

47,63

52,92

37,04

23,81

13,23

11,91

11,91

11,91

14,55

2,63

2,96

4,06

4,30

5,29

3,35

2,22

1,19

1,11

1,08

1,08

1,36

Kapacitetsprodukt
(månad)

Bokningsfaktor
(månad)

Kapacitetsavgift
(månad)

Kapacitetsavgift
(dygn)

Kr per kWk/h, 
månad



Överlåtelse av kapacitetsabonnemang
Kunder i kategori 0 har, efter överenskommelse med annan 
kund rätt att utnyttja kapacitetsprodukter som denna kund 
har bokat, men som de inte själv utnyttjar. Denna kapacitet 
adderas till befintligt bokade kapacitetsprodukter. Det finns 
möjlighet att överlåta kapacitet i alla tillgängliga produkter. 
Den överlåtna mängden, tillsammans med de av Weum redan 
tilldelade kapacitetsabonnemangen får aldrig överskrida det 
maximala kapacitetsbehovet som kunden tilldelats. Således 
måste det maximala kapacitetsbehovet bokas utifrån kundens 
egna förbrukning.

Vid varje träffad överenskommelse åligger det de inblandade 
kunderna att skriftligen underrätta Weum om överenskom-
melsen. Detta ska ske senast gasdygnet efter det gasdygn då 
överlåtelsen skedde. Endast bokningsbara kapacitetsprodukter 
kan överlåtas. Övriga avgiftselement debiteras per kund enligt 
gällande prislista.

Fakturering av bokade kapacitetsprodukter
Kunden faktureras för de hos Weum bokade och tilldelade 
kapacitetsprodukter. Vid överlåtelse av kapacitetsprodukter 
mellan kunder, sker betalning av dessa mellan de inblandade 
kunderna. Weum behöver delges informationen om överlåtelse 
för att förhindra fakturering av eventuella överuttag.

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 nätavgifts- 
bestämmelser prisbilaga till Gasnätavtal.

Moms och andra skatter
Moms tas ut på hela beloppet för nätavgiften och särredovisas 
på fakturan. Gasleverantören debiterar energiskatt.

Besiktningsavgift
Weum har ett lagkrav på sig att besiktiga kundens anläggning 
med viss periodicitet. Kostnaden för detta debiteras på egen 
faktura.

Avgiftselement

Fast avgift  

Kapacitetstilldelningsavgifter 

Extra områdesförbrukning 

Kapacitetstilldelningsavgift dygn

Kapacitetsavgifter:

År (kWh/h)

Vinter 1 (kWh/h)

Oktober (kWh/h)

Dygnsprodukt (10:e oktober)

Överuttag inom max kap.behov (15:e oktober)

Total avgift:

Kostnadsberäkning oktober

267 849/12

(1197 * √ 350 000 )/7 

108*0,0120

(350 000*2,06)/12

50 000*22,05

100 000*30,24

100 000*29,11

50 000*2,63

10 500*2,63*2

Total summa (kr)

22 320,8

101 165,0

1 201 180,0

60 083,3

1 102 500,0

  3 024 000,0

2 911 000,0

131 500,0

    55 230,0

8 608 980,1

Total kostnad för oktober månad (exklusive myndighetsavgift) Bokning oktober månad

Produkt Storlek på produkt

350 000

50 000

100 000

100 000

50 000

Maximalt kapacitetsbehov 
vinter (kWh/h)

År (kWh/h)

Vinter 1 (kWh/h) Oktober 

(kWh/h)

Dygnsprodukt (10:e 
oktober)




