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1 Innledning 

1.1 Avhandlingens emne 

Siden 2004 har Storbritannia vært netto importør av gass.
1
 Fra Norge 

eksporteres gass til Storbritannia.
2
 Norsk gass fraktes til britisk kyst i en av to 

gassrørledninger. En gassrørledning strekker seg fra norsk sokkel og til St. 

Fergus i Skottland.
3
 Det bygges også en gassrørledning til Easington – denne vil 

være klar for bruk i 2006. Det britiske gassmarkedet er derfor både et aktuelt og 

viktig marked for salg av norsk gass.  

Gass kan for det første selges for levering på inngangsterminalene til det 

britiske nettet (beach-handel). Da oppfylles gassalgsavtalen utenfor det britiske 

gasstransportnettet. I det britiske gasstransportsystemet finnes det også et 

marked for gasshandel. Her selges gass etter at gassen er levert til gassnettet – 

såkalt salg på National Balancing Point (NBP).   

Formålet med avhandlingen er å undersøke organiseringen av det britiske 

gassnettet, og se hvilke trekk ved nettorganiseringen som har særlig betydning 

for hvordan gassalg i nettet skjer. (gassalg på NBP).  

Gassprodusenter som vil selge gass på NBP må først levere gassen til 

gassnettet siden det er i nettet gassalget oppfylles. Den som ønsker å levere gass 

til nettet må kjøpe kapasitet for dette av nettets operatør. Kontraktsreguleringen 

for levering av gass til nettet behandles i avhandlingen. 

I det britiske gasstransportsystemet er det nettoperatøren som eier gassen i 

nettet. Det redegjøres for hvilken betydning dette har for løsningen av 

operatøroppgavene og for hvordan gassalg i nettet skjer. 

Fysisk balanse i nettet er nødvendig for at nettet skal fungere. Det er 

nettoperatøren som har ansvaret for å opprettholde balansen mellom de 

gassmengdene som leveres og tas ut av nettet. I avhandlingen vil det bli 

redegjort for hvordan balansering av nettet skjer i det britiske nettet.  

Nettoperatøren tilbyr dessuten en balanseringstjeneste til brukerne av nettet. 

Det kreves nemlig ikke at brukere av nettet leverer den samme gassmengden til 

                                           
1
 Jf. Digest of United Kingdom Energy Statistics 2006 side 100. 

2
 I 2005 ble 18,8% av total eksport av naturgass eksportert til Storbritannia. 

3
 Jf. Fakta 2006 side 41 til 42. 
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nettet som de tar ut eller selger på NBP. Hvilke konsekvenser balanserings-

tjenesten har for gassalg i nettet behandles. 

1.2 Problemstillinger og oversikt over fremstillingen 

I dette avsnitt 1.2 gis en oversikt over hvilke problemstillinger som vil bli 

behandlet og hvordan disse vil bli fremstilt. 

Det er gassrørledningsnettet på land som behandles i avhandlingen, heretter 

kalt «gasstransportsystemet» eller «gassnettet». For å levere gass til nettet, og 

kjøpe og selge gass på NBP, må en avtale være inngått med nettets operatør – 

National Grid NTS. Avtalen heter Uniform Network Code («gasstransport-

avtalen»). Det er gasstransportavtalens regulering for bruk av nettet som 

behandles i avhandlingen. Aktørene som bruker nettet kalles skipere eller 

brukere. Operatøren for det britiske nettet er National Grid NTS. I 

avhandlingen brukes «National Grid NTS», «operatøren» og «transportøren» 

om hverandre.  

Fysisk sett består det britiske gasstransportsystemet av mange inngangs- og 

utgangspunkter bundet sammen av gassrørledninger. Systemet er et entry-

exitsystem. Gass leveres til nettet på et inngangspunkt og kan tas ut på et 

hvilket som helst utgangspunkt. Jeg vil i avhandlingen først se på hvordan 

levering av gass til nettet på inngangspunkt er regulert i avtalen mellom 

skiperen (den som leverer gass) og National Grid NTS (operatøren av nettet).  

Gasstransportsystemet opereres etter en 24-timers syklus, rundt en «Gas 

Flow Day». En «Gas Flow Day» er fra 0600 til 0600.
4
 Hvis en skiper ønsker å 

levere gass til nettet på en «Gas Flow Day», må han kjøpe rett til å levere gass - 

entrykapasitet. Entrykapasitet kjøpes for fastsatte tidsrom og gir rett til å levere 

gass på et inngangspunkt opptil den kapasitetsmengden skiperen har kjøpt. 

Skipere har to mulige måter å erverve entrykapasitet på. En måte er å kjøpe 

kapasiteten fra National Grid NTS. Et alternativ er å kjøpe kapasitet fra en 

annen skiper (annenhåndsomsetning).  

Skiperne betaler en tariff til National Grid NTS for å inneha kapasitet. Denne 

tariffen betaler brukeren uavhengig av om han faktisk utnytter kapasiteten ved 

                                           
4
 «Gas Flow Day»  er definert som «the Day in relation to deliveries, offtakes or flows of gas or 

other operations on which such provision is to apply», jf. UNC GTC 2.2.1c og a. 
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å levere gass. I tillegg betales en tariff for å levere gass til nettet. Denne betales 

hvis skiperen leverer gass og er avhengig av hvor mye gass skiperen leverer. 

Det er ikke et krav etter gasstransportavtalen at skiperen har kapasitet for 

gass han leverer til nettet. Imidlertid påløper ekstra avgifter om skiperen leverer 

gass til nettet uten å inneha kapasitet eller leverer gass ut over 

kapasitetsmengden. Kapasitetsspørsmålene behandles i avsnitt 3.1. 

I gasstransportavtalen er det bestemt hvordan den fysiske leveringen av gass 

til nettet skal skje. Dessuten er det fastsatt regler om hvilken kvalitet gassen skal 

ha ved levering.
5
 Skiperens forpliktelser ved levering kan deles inn i to; plikt til 

å levere gassen i lik mengde per tidsenhet og plikt til å levere gass av en fastsatt 

kvalitet. Transportøren på sin side har plikt til å motta gass. Mottaks-

forpliktelsen er imidlertid begrenset. Transportøren er bare forpliktet til å motta 

gass tilsvarende den kapasiteten som er solgt til skipere. Transportøren kan 

videre avvise gass som ikke oppfyller kvalitetskravene. Hvis gass som ikke 

oppfyller kvalitetskravene blir levert til nettet må brukeren erstatte operatørens 

tap. 

Ved levering av gass til nettet går eiendomsretten til gassen over på 

transportøren. Denne beholder han frem til gassen tas ut av nettet. Skiperen får 

ikke et vederlag ved levering av gass, men et krav på transportøren tilsvarende 

den gassmengden han har levert (en fordring på transportøren).  

Gass som leveres til nettet på et inngangspunkt, anses for å være en ensartet 

gasstrøm.
6
 Hvis flere skipere en dag leverer gass på et inngangspunkt, er det 

ikke mulig å måle hvor mye gass den enkelte skiper har levert. Gasstransport-

avtalen inneholder derfor regler om fremgangsmåten for å fastsette hvor mye 

gass en skiper har levert. Partenes forpliktelser når gass fysisk leveres til 

gasstransportsystemet, eiendomsrettsovergangen ved levering av gass til nettet 

og fastsettelsen av hvor mye gass en skiper har levert behandles i avsnitt 3.2. 

Før en skiper kan utnytte entrykapasitet ved å levere gass til gasstransport-

systemet, må han melde ifra til operatøren om leveringen. Begrunnelsen for 

meldingsplikten er at operatøren trenger å vite hvor mye gass som blir levert til 

nettet for å kunne sørge for fysisk balanse mellom levering og avtak av gass fra 

gastransportsystemet. Meldingene til operatøren kalles inputnominasjoner. Det 

                                           
5
 Hva kvalitetsreglene skal regulere, står i UNC. De konkrete kvalitetskravene står i en avtale 

mellom National Grid NTS og operatøren av det rørsystemet eller lignende som gassen 
leveres fra. 

6
 Jf. UNC TPDI 3.2, se også Robson/Stanger/Tyler R.50: februar 2006 side 1366 (1-1155). 
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behandles først hvordan og til hvilke tidspunkt en inputnominasjon skal 

fremlegges. Videre ser jeg på muligheten til å endre en fremlagt 

inputnominasjon. Følgen av at en skiper leverer mer eller mindre gass enn han 

har nominert eller leverer gass uten å ha nominert behandles også. 

Inputnominasjonene skal fremlegges før gass leveres til nettet.  Rent 

kronologisk burde nominasjonsreglene da behandles før bestemmelsene om 

partenes forpliktelser ved fysisk levering av gass til nettet. Imidlertid er det 

nyttig å kjenne til eiendomsrettsovergangen som finner sted ved levering av gass 

til nettet før nominasjonsspørsmålene behandles. Dette skyldes at om en skiper 

leverer gass uten å ha nominert, har dette følger for fordringen han får på 

transportøren ved levering av gass til nettet. Spørsmålene forbundet med 

inputnominasjoner behandles i avsnitt 3.3. 

Gasstransportavtalen inneholder et generelt force majeure-fritak for 

kontraktsbruddsansvaret en part pådrar seg om han ikke yter kontraktsmessig 

på grunn av force majeure. En oversikt over Uniform Network Codes force 

majeure-regulering gis i avsnitt 3.4.  

Avtak av gass fra nettet behandles kort i kapittel 4. Gassalg på NBP oppfylles 

i nettet og avtak av gass fra nettet faller dermed i utgangspunktet utenfor 

avhandlingens problemstilling. Det er allikevel nyttig å kjenne noe til reglene 

rundt avtak av gass for å få et fullstendig bilde av organiseringen av 

gasstransportsystemet. Mange av de samme problemstillingene som ved levering 

av gass dukker opp ved avtak av gass. Også her må skiperen ha kapasitet og 

nominere avtaket, og det er regler om hvordan avtaket skal finne sted.  

For at et gasstransportsystem skal fungere må nettet være i balanse. Det vil 

kort fortalt si at like mengder gass må leveres og avtas fra nettet. Hvis ulike 

mengder gass blir satt inn og tatt ut vil gasstransportsystemet være i fysisk 

ubalanse. Hvis systemet er i eller ligger an til å komme i ubalanse, vil tiltak for å 

gjenopprette eller opprettholde balansen i systemet være påkrevd (balansering). 

Dette skyldes at nettet er designet for drift innenfor et visst trykkområde. Det er 

trykket i nettet som driver gassen fremover; altså transporterer gassen. Dersom 

trykket i nettet blir for lavt eller for høyt må balansering skje. Hvis trykket i 

nettet blir lavt, tilsier hensynet til systemets effektivitet balansering. Ved å sette 

mer gass inn i nettet vil trykket øke. Dermed økes også transportkapasiteten. 

Balansering vil være nødvendig av sikkerhetshensyn hvis trykket i nettet blir 

høyt.  

Det er National Grid NTS som er ansvarlig for å opprettholde den fysiske 

balansen i systemet. Dette skjer ved at operatøren kjøper gass for levering til 

nettet hvis mindre gass blir levert til nettet enn tatt ut. Motsatt vil National Grid 

12 



NTS selge gass fra nettet dersom større mengder gass blir levert enn avtatt. At 

balanseringen skjer ved kjøp og salg av gass er et særtrekk ved det britiske 

gasstransportsystemet. Balanseringsmetoden skyldes at National Grid NTS har 

eiendomsretten til gass i nettet. Hvordan balanseringen skjer er temaet for 

kapittel 5.  

Man opererer med et ytterligere balansebegrep i det britiske gassnettet - 

nemlig den enkelte skipers (u)balanse. En skiper vil være i ubalanse dersom 

han leverer mer eller mindre gass til nettet enn han tar ut.
7
 Etter 

gasstransportavtalen er ikke skiperne kontraktuelt forpliktet til å være i balanse, 

men oppfordres økonomisk til det. Hvis skiperen har levert mer gass en dag 

enn han har tatt ut, vil han være i positiv ubalanse. Den overskytende 

gassmengden vil da bli tvangskjøpt av National Grid NTS. Hvis skiperen tar ut 

mer gass enn han leverer til nettet vil han være i negativ ubalanse. Han vil da 

måtte kjøpe den manglende gassmengden av National Grid NTS. Betalingen 

fastsettes i begge tilfeller etter regler i gasstransportavtalen. Prisene bestemmes 

på en slik måte at det vil være økonomisk ulønnsomt for en skiper å være i 

ubalanse. Ubalanse for den enkelte skiper behandles i kapittel 6. 

I kapittel 7 går jeg nærmere inn på fordringen en skiper kan ha på 

transportøren. Fordringen oppstår ved levering av gass til nettet (se avsnitt 3.2). 

Fordringens rekkevidde, og transportørens eiendomsrett til gass i nettet, er 

knyttet til begrepet om skiperes ubalanse. Det er dermed hensiktsmessig å 

redegjøre nærmere for fordringen etter at skiperens ubalanse er behandlet.  

I avhandlingens kapittel 8 behandles gassalg i nettet. Her trekkes først frem 

hvilke elementer ved organiseringen av gassnettet som er avgjørende for 

hvordan gassalget skjer. Særlig viktig er at gasstransportsystemet er et entry-

exitssystem, at transportøren har eiendomsrett til gass i nettet og National Grid 

NTS’ balanseringstjeneste. 

Gasstransportavtalen inneholder regler om hvordan gassalg i nettet skal skje 

– disse redegjøres også for. Til sist ser jeg på avtalen mellom de skiperne som 

kjøper og selger gass i nettet - gassalgsavtalen NBP 97. Det behandles hvordan 

avtalen inngås, oppfylles og følgen av eventuelle kontraktsbrudd.  

Kapittel 9 er et avslutningskapittel. Her oppsummeres hvordan særtrekk ved 

organiseringen av det britiske gasstransportsystemet har betydning for måten 

                                           
7
 Det tas også hensyn til gass skiperen har kjøpt og solgt i nettet, se nærmere i avsnitt 6.2. 
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operatøroppgavene løses på, og dessuten hvilken betydning særtrekkene har for 

hvordan gassalg i nettet skjer. 

1.3 Avgrensninger 

Det totale britiske gasstransportsystemet består av flere ulike nett.
8
 Jeg 

behandler kun høytrykksnettet NTS («National Transmission System») av to 

grunner: For det første fordi de store mottaksterminalene for gass ligger på 

NTS-systemet.
9
 For det andre fordi det er i NTS-nettet gasshandel skjer.  

Avtak av gass fra nettet behandles bare i begrenset grad. Dette skyldes at 

gassalg på NBP oppfylles i nettet. At en skiper velger å ta gass han har kjøpt i 

nettet ut av gasstransportsystemet eller tar gass han har levert rett ut av nettet, 

faller dermed utenfor avhandlingens problemstillinger. Avtak fra nettet 

behandles kun kort for å få en fullstendig oversikt over hvordan gasstransport-

systemet er organiserisert. 

Det avgrenses mot avtalens generelle ansvarsbegrensningsregler.
10

 For de 

reglene jeg ser på i avtalen finnes det spesielle erstatningsregler for kontrakts-

brudd, og de generelle ansvarsbegrensningsreglene gjelder ikke for disse 

reglene.
11

 Jeg behandler heller ikke avtalens opphørsregler («Termination»).
12

  

Gasstransportnett utenom NTS-systemet opereres av andre operatører enn 

National Grid NTS. Siden det er NTS-systemet som behandles i avhandlingen 

er det kun operatøren av NTS-systemet, National Grid NTS, jeg ser på.  

Videre behandles kun gasstransportavtalens regulering av forholdet mellom 

skipere og National Grid NTS. Operatører av andre nett enn NTS-systemet får 

gass levert fra NTS-systemet og til sine nett. I Uniform Network Code reguleres 

også forholdet mellom National Grid NTS og andre transportører. Forholdet 

transportørene imellom faller imidlertid utenfor avhandlinges problemstilling. 

Dersom det er fare for at trykket i nettet faller og dette kan føre til stor 

mangel i tilgangen på gass, gjelder særlige regler i gasstransportavtalen. Enkelte 

                                           
8
 Se nærmere under avsnitt 2.1 om nettets fysiske utforming. 

9
 Se avsnitt 2.1. 

10
 Som hovedregel er det i engelsk rett et objektivt erstatningsansvar for oppfyllelsessvikt 

(«breach»), jf. Anson 2002 side 589 og Elliot/Quinn 2001 side 228-230. Ansvaret på grunn 
av «breach» er begrenset etter regler i UNC TPDV 8. 

11
 Se UNC TPDV 8.1. 

12
 Reglene finnes i UNC TPDV 4, se særlig 4.3. 
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deler av avtalen blir også suspendert i en slik nødsituasjon.
13

 Slike spesialregler 

behandles ikke - det er normaltilfellene jeg ser på i avhandlingen. 

I avhandlingene er det hovedtrekkene og hovedreglene i gasstransportavtalen 

som behandles. Dette skyldes gasstransportavtalens store omfang.   

 

2 Bakgrunn og rettskilder 

2.1 Nettets fysiske utforming 

Gass produsert til havs fraktes i gassrørledningsnett til Storbritannias kyst. Her 

kan gassen leveres til gassnettet på land på en av de sju mottaksterminalene 

som finnes langs kysten. Det finnes fem mottaksterminaler på østkysten; St. 

Fergus, Teesside, Easington, Theddlethorpe og Bacton. På vestkysten finnes 

mottaksterminalene Burton Point og Barrow. Det britiske nettet er også koblet 

til kontinentet ved en interconnector
14

 fra Bacton til Zeebrugge. Det finnes 

dessuten en interconnector til Irland og Nord-Irland. Videre er det to 

mottaksterminaler for LNG – Isle of Grain og Milford Haven.
15

 Man har 

dessuten lagringsfasiliteter for gass.
16

 Også fra lagringsfasiliter kan gass leveres 

til gasstransportsystemet. 

Storbritannias gassrørledningsnett på land
17

 består av et nettverk av rør-

ledninger med ulikt trykk. Høytrykksdelen av gassrørledningsnettet kalles 

«National Transmission System» (NTS). I NTS-systemet fraktes gass ved hjelp 

av 26 kompressorstasjoner, fra systemets inngangspunkter og til 

avtakspunktene. Fra NTS-systemet går gass over i lavtrykksnettverk, først inn i 

«Local Transmission System» (LTS) og så til «Distribution Systems». Det er fra 

lavtrykksnettverkene forbrukere får levert gass. Noen store 

industrikonsumenter får imidlertid gass levert direkte fra NTS-systemet. 

                                           
13

 Se UNC TPDQ. 
14

 En interconnector er et gassrør som transporterer gass til et annet land. 
15

 Se Ten Year Statement 2005 side 84-95 for en oversikt over terminalene og side 110-111 
for interconnectorene. Se også Cameron 2005 side 354. 

16
 Lagringsfasilitetene finnes i Glenmavis, Parlington, Dynevor Arms, Isle of Grain og 

Avonmouth, jf. Ten Year Statement 2005 side 84-95. Lagringsfasilitetene er ikke en del av 
gasstransportsystemet etter UNC, jf. UNC TPDA 1.1.3 og TPDR 1.2.1a og c. 

17
 Bygger på Ten Year Statement 2005, UNC – sammendrag, Robson/Stanger/Tyler R: 50: 

februar 2006 side 1352 (1-1144) 
http://www.nationalgrid.com/uk/Gas/About/How+Gas+is+Delivered/ (3. juli 2006). 
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Storbritannia er geografisk delt inn i 13 «Local Distribution Zones» (LDZ). 

Uttrykket LDZ brukes ofte for å henvise til LTS og «Distribution Systems» som 

ligger innenfor det geografiske området til den aktuelle LDZ. Uniform Network 

Code henviser til NTS-systemet og til LDZ-inndelingen, hver er et «system».
18

 

Hvis en avtaleregel gjelder for begge systemene brukes betegnelsen 

totalsystemet («Total System»).   

NTS-systemet er et entry-exitsystem og brukes ved at gass leveres til nettet på 

inngangspunktene og tas ut fra systemet på utgangspunktene. Nettet kalles et 

gasstransportsystem. Å kalle et entry-exitsystem for et gasstransportsystem er 

imidlertid en noe misvisende beskrivelse. Operatøren frakter ikke fysisk sett en 

skipers gass fra A til B (avstandsbasert transport). Den gassen en skiper avtar på 

et utgangspunkt er ikke den samme som skiperen leverte til nettet. Man kan si 

at et entry-exitsystem i større grad er løsrevet fra gasstransport enn et 

gasstransportsystem med avstandsbasert transport.
19

  

2.2 Rettskildesituasjonen 

Det finnes rettsregler for britisk gasstransport i den offentlige reguleringen av 

gasstransportindustrien. Hvilken offentlig regulering som finnes og innholdet av 

denne behandles i avsnitt 2.2.1.  

Forholdet mellom gasstransportøren og brukerne av nettet reguleres av 

gasstransportavtalen Uniform Network Code. Det redegjøres for avtalen i 

avsnitt 2.2.2. 

I avhandlingen behandles også gassalgsavtalen mellom de skiperne som 

kjøper og selger gass i nettet – altså på gassmarkedet NBP. Denne avtalen heter 

NBP 97. NBP 97 behandles i kapittel 8.   

2.2.1 Offentlig regulering av britisk gasstransport  

Den viktigste loven for gasstransport i Storbritannia er Gas Act 1986 (med 

senere endringer). Gas Act 1986 oppstiller den overordnede reguleringen av 

britisk gasstransport.  

Gas Act 1986 legger diverse oppgaver i forbindelse med 

gasstransportreguleringen til regulatoren «the Gas and Electricity Markets 

                                           
18

 Jf. UNC TPDA 1.1.1. 
19

 Et entry-exitsystem er en fordel for gasshandel i nettet, se avsnitt 8.2. 
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Authority» (GEMA). GEMA opererer gjennom sitt kontor «Office of Gas and 

Electricity Markets» (Ofgem).
20

 Ofgem brukes ofte som betegnelse på både 

GEMA og Ofgem.
21

 Dette gjøres også i avhandlingen.  

Ofgem fremste oppgave under Gas Act 1986 er å beskytte interessene til gass-

forbrukere.
22

 Dette skjer ved å fremme effektiv konkurranse mellom personer 

som er engasjert i transport («shipping» og «transportation») og forsyning av 

gass, eller økonomiske aktiviteter forbundet med dette.
23

  

Ofgems viktigste verktøy for å nå oppgaven de er pålagt, er gjennom lisenser 

som utstedes til aktørene i gassindustien. For å kunne frakte gass i 

gassrørledninger, inngå avtale med en gasstransportør om frakt av gass i hans 

gassrørledninger eller forsyne sluttbrukere med gass, må man etter Gas Act 

1986 være tildelt en lisens.
24

 De ulike gasslisensene er lisens som transportør, 

skiper eller leverandør («supplier»).
25

 En innehaver av transportørlisens kan 

ikke samtidig inneha lisens som skiper eller leverandør.
26

 Bakgrunnen for 

begrensningen er å holde de ulike lisenserte aktivitetene fra hverandre for å 

unngå en mulig interessekonflikt.
27

  

Lisensene utstedes av Ofgem.28
 Gjennom lisensene legges det føringer på 

hvordan aktørene i gasstransportsystemet skal opptre.
29

 I lisensen er dessuten 

kravet om en gasstransportavtale (en Uniform Network Code og en Network 

Code) stilt.
30

 Ofgem skal godkjenne endringer i gasstransportavtalen
31

 og har via 

denne kompetansen en ytterligere mulighet til å regulere gasstransport-

industrien.  

                                           
20

 Se Gas industry regulator og Cameron 2005 side 367.  GEMA (og Ofgem) er også regulator 
for elektrisitetsmarkedet i Storbritannia. 

21
 Jf. Cameron 2005 side 367. 

22
 Jf. Gas Act 1986 4AA, se særlig 4AA(1). 

23
  Jf. Gas Act 1986 4AA(1). 

24
 Jf. Gas Act 1986 5(1). En som opererer en interconnector må også være tildelt lisens, jf. 

Gas Act 1986 5(1)(aa) og 7ZA. 
25

 Jf. Gas Act 1986 7, 7A(1) og 7A(2). 
26

 Jf. Gas Act 1986 7(3). 
27

 Jf. Weston side 190. 
28

 Jf. Gas Act 1986 7(2) og 7A(1), se også 4AA(1). 
29

 Se Gas Act 1986 7B og 8.  
30

  Jf. Standard Special Condition A11(1), (3) og (6). 
31

 Jf. Standard Special Condtion A11(13b). 
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Ofgem fastsetter også en øvre grense for gasstransportørens fortjeneste for 

transporttjenester.
32

 Grensen for hvor mye gasstransportøren kan tjene skyldes 

at gasstransport er et naturlig monopol. 

Det private selskapet National Grid Gas plc eier NTS-systemet og er tildelt 

transportørlisens for nettet.
33

 Når selskapet opptrer som operatør av NTS-

systemet, kalles det «National Grid NTS».
34

 Transportøren er pålagt ooppgaver 

etter Gas Act 1986.
35

 Transportøren skal for det første utvikle og vedlikeholde 

et effektivt og økonomisk sparsommelig gasstransportsystem. For det andre skal 

transportøren gjøre konkurranse for gassforsyning til forbrukere lettere. Til sist 

er transportøren pålagt å unngå upassende begunstigelse eller diskriminering i 

reglene han foretar gasstransport etter. På bakgrunn av Gas Act 1986s 

bestemmelser stiller transportørens lisens stiller mer detaljerte krav til hvordan 

transportøroppgaven skal utføres.  

Aktører som avtaler med en gasstransportør å frakte gass ved hjelp av en 

transportørs gasstransportsystem kalles skipere (eller brukere). Også disse 

aktørene må inneha en lisens. Det samme gjelder de aktørene som har avtaler 

med sluttbrukere om salg av gass til disse (leverandører). En person kan tildeles 

lisens både som skiper og leverandør.
36

 Det er skipere som behandles i 

avhandlingen. En skiper kan både levere gass til nettet i samsvar med reglene i 

gasstransportavtalen og kjøpe og selge gass i nettet. Han kan også kun drive 

gasshandel i nettet – det er ikke et vilkår for gassalg på NBP at skiperen også 

leverer gass til gasstransportsystemet. 

 

2.2.2 Uniform Network Code  

Denne avtalen er den fremste rettskilden i avhandlingen. Avtalen regulerer 

forholdet mellom transportøren og skiperne i det britiske gasstransportnettet, 

og avtalen skal fortolkes i overenstemmelse med engelsk rett.
37

 Uniform 

                                           
32

 Se Robson/Stanger/Tyler Law R.50: februar 2006 side 1358 og 1359, med videre 
henvisninger til lisensen. 

33
 Jf. http://www.ofgem.gov.uk/temp/ofgem/cache/cmsattach/15790_external_gas_list.pdf. 

(10. august 2006) 
34

 Jf. UNC GTB 2.1.1a og d.  
35

 Se Gas Act 1986 9. 
36

  Jf. Gas Act 1986 7A(1). 
37

 Jf. UNC GTB 6.8.1. 
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Network Code trådte i kraft 1. mai 2005 og avløste da den tidligere 

gasstransportavtalen.
38

Avtalen ble laget som en følge av salget av fire «Distribution Networks» i juni 

2005.
39

 Før dette opererte en gasstransportør alle gassnettene, men salget førte 

til at ytterligere gasstransportører kom til. Det er nå flere gasstransport-

lisenshavere og eiere i det britiske gasstransportsystemet. I lisensene pålegges 

den enkelte gasstransportør å lage en egen Network Code, i tillegg til å utvikle 

Uniform Network Code sammen med de andre gasstransportørene.
40

 De 

materielle reglene for gasstransport finnes nå i Uniform Network Code - som 

den enkelte Network Code inkorporerer.
41

 Denne løsningen var ønsket for å få 

felles regler for hele gasstransportsystemet.
42

 Man fryktet nemlig at når det kom 

til flere gasstransportører ville gasstransportindustrien bli ytterligere kompleks 

og de administrative belastningene på skiperne ville øke hvis hver 

gasstransportør lagde ulike Network Codes.  

Uniform Network Code regulerer både avtaleforholdet mellom transportører 

og skipere, og mellom de ulike transportørene som brukere av andre system.
43

  

Avtalen definerer altså rettighetene og pliktene til alle brukerne av 

gasstransportsystemet. Jeg ser kun på forholdet mellom National Grid NTS og 

skipere. Henvisningene i avhandlingen er til de relevante delene av Uniform 

Network Code.  

En skiper må, i tillegg til å ha lisens, være bundet til den aktuelle transportørs 

avtale for hans nett (hans Network Code) for å få rett til å bruke et 

gasstransportsystem.
44

 For NTS-systemet vil dette si National Grid NTS’ 

                                           
38

 Det var da Uniform Network Code ble implementert i de enkelte Network Codes, Jf. UNC 
GTC1 og implementeringen av modification proposal 0745 ( se 
http://ofgem2.ulcc.ac.uk/temp/ofgem/cache/cmsattach/11299_745_letter.pdf?wtfrom=/of
gem/whats-new/archive.jspog.) (1. juli 2006).  

39
 Det var Distribution Networks i Skottland, nord-øst i England, Wales og vest i England 

som ble solgt, jf. www.nationalgrid.com/uk/About/history (10. august 2006). 
40

 Standard Special Condition A11(1), (3) og (6). 
41

 Jf. Standard Special Condition A 11(5). Unntak kan tenkes med godkjennelse av Ofgem, jf. 
Standard Special Condition A11(5) og Standard Condition A1(1). Dermed kan det tenkes 
at en individuell Network Code kan avvike fra Uniform Network Code. Pr. 10. august 2006 
var ikke dette tilfellet, jf. de enkelte Network Codes, alles punkt 3. 

42
 Jf. Robson/Stanger/Tyler R.50: februar 2005 side 1354 (1-1145/1).  

43
 En transportør som eier eller opererer en LDZ kan være bruker av NTS-systemet eller av 

en LDZ i et annet distribusjonsnettverk, jf. UNC GTB 2.2.1b og 2.1.1b. Se også UNC GTB 
2.2.5. 

44
 Jf. UNC TPDV 2.1.1 og 2.1.2. Se også 2.1.3.  
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Network Code.
45

 Avtalen blir bindende mellom skiperen og gasstransportøren 

ved inngåelse av «Shippers Framework Agreement».
46

 Uniform Network Code 

har kun betydning mellom disse to partene - den skaper ikke rettigheter eller 

plikter mellom skiperne inter se.
47

  

Uniform Network Code (UNC) er delt inn i flere deler. I «Transportation 

Principal Document» (TPD
48

) finnes de fleste materielle reglene for bruk av 

gasstransportsystemet. UNC TPD er igjen inndelt i seksjoner, fra A til Z. 

Uniform Network Code inneholder også en del kalt «General Terms» (GT).
49

 

Denne fastsetter generelle regler og tolkningsregler for Uniform Network Code, 

og inneholder dessuten en del definisjoner. 

Uniform Network Code inneholder også overgangsregler og regler om 

hvordan avtalen endres.
50

  

 

3 Kontraktsreguleringen ved levering av gass til 
gasstransportsystemet 

3.1 Kapasitet for levering av gass til 
gasstransportsystemet  

3.1.1 Innledning  

For å levere gass til nettet må en skiper ha kjøpt kapasitet (entrykapasitet) 

tilsvarende den gassmengden han leverer. Entrykapasitet kan en skiper for det 

første kjøpe fra National Grid NTS. Hvordan dette skjer behandles i avsnitt 

3.1.2. For det andre kan entrykapasitet kjøpes fra en annen skiper i 

annenhåndsmarkedet. Slik handel med kapasitet er temaet for avsnitt 3.1.3.  

                                           
45

 Jf. UNC TPDV 2.1.1b og GTB 1.4.1. 
46

 Jf. UNC Introduction punkt 4 og GTB 1.5.1a. 
47

 Jf. UNC GTB 2.4.1a. 
48

 Forkortelsene for denne, og de andre avtaledelene, er de forkortelsene som UNC bruker, jf. 
UNC GTC 2.1.2 b.  

49
 Jf. UNC Introduction 2f.  

50
  Jf. UNC Introduction 2e og d. Del av Uniform Network Code er også «Offtake 

Arrangements Document» (OAD), som bestemmer reglene mellom transportørene 
hovedsakelig angående tilknytning og operering av deres systemer ved offtake, jf. UNC 
Introduktion 2c. Denne delen av avtalen faller utenfor problemstillingene i avhandlingen. 
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En skiper må betale en tariff for å inneha kapasitet. En ytterligere tariff må 

betales hvis han leverer gass til nettet. Prinsippene rundt en skipers betalinger 

for kapasitet og for levering av gass til nettet, behandles i avsnitt 3.1.4. Hvis en 

skiper leverer gass til nettet uten å inneha kapasitet eller leverer mer gass enn 

kapasiteten, vil han måtte betale en særskilt avgift for dette – en «overrun 

charge».  Denne avgiften behandles i avsnitt 3.1.5. 

3.1.2 Kjøp av entrykapasitet 

I dette avsnittet redegjøres for hovedtrekkene i hvordan en skiper kjøper 

entrykapasitet fra National Grid NTS. 

Entrykapasitet kjøpes på «Aggregate System Entry Point», som er 

systempunkt bestående av et eller flere inngangspunkt til nettet.
51

 De seks 

hovedmottaksterminalene på kysten danner hver et «Aggregate System Entry 

Point».
52

  

Man skiller mellom fast og avbrytbar kapasitet. Forskjellen består i hvorvidt 

transportøren har rett til å avbryte kapasiteten. Avbrytbar kapasitet har 

transportøren i tilfeller bestemt i Uniform Network Code rett til å redusere eller 

avbryte, uten at skiperen har krav på erstatning for avbruddet.
53

 Hvis National 

Grid NTS ikke mottar gass levert under fast kapasitet, er innehaveren av 

kapasiteten erstatningsberettiget.
54

  

Det er fire ulike typer entrykapasitet som selges. Tre er av fast karakter; 

kvartalsvis, månedlig og daglig entrykapasitet («Quarterly NTS Entry 

Capacity», «Monthly NTS Entry Capacity» og «Daily NTS Entry Capacity»
55

). 

Avbrytbar kapasitet selges bare på daglig basis («Daily Interruptible NTS Entry 

Capacity»
56

).  

                                           
51

 Jf. UNC TPDB 1.2.3a. Et «Aggregate System Entry Point» (ASEP) består av ett eller flere 
inngangspunkt (”System Entry Point”), jf. TPDA 2.3. National Grid NTS utpeker hvilke(t) 
inngangspunkt et ASEP skal bestå av, jf. UNC TPDI 1.5.1 og 1.5.2. En slik avgjørelse kan 
endres i samråd med brukerne. Selv om et ASEP er på en LDZ kjøper skiperne «NTS 
Entry Capacity», jf. TPDB 1.2.8a. 

52
 Jf. Robson/Stanger/Tyler side 1363. Terminalene er Bacton, Easington (inkludert Rough), 

Theddlethorpe, St. Fergus, Teeside og Barrow. 
53

  Jf. UNC TPDB 2.1.7b. Det er fastsatt i TPDB 2.9 hvilke tilfeller dette er. 
54

  Jf. UNC TPDI 3.7.1 og 3.7.2 med videre henvisninger. Mottaksforpliktelsen behandles i 
avsnitt 3.2.4. 

55
  Jf. UNC TPDB 2.1.4a, b og c. 

56
  Jf. UNC TPDB 2.1.4d. 
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Kvartalsvis og månedlig kapasitet selges ved årlige auksjoner.
57

 Månedlig 

kapasitet kan også selges ved auksjoner måneden før den måneden kapasiteten 

tilbys i.
58

  For kapasitet som selges på auksjoner blir brukerne blir invitert til å 

søke på kapasiteten i bestemte tidsrom. Brukerne fremlegger så bud på 

kapasiteten. Daglig og daglig avbruddbar kapasitet blir solgt uten forutgående 

invitasjoner, men det er fastsatt i gasstransportavtalen når skiperne kan komme 

med bud på kapasiteten.
59

 Den minste mengden entrykapasitet brukerne kan 

søke om er for alle entrykapasitetstypene 100 000 kWh/Day.
60

  

For alle kapasitetstypene er fastsatt hvilken informasjon en brukers bud skal 

inneholde. Et bud skal hovedsakelig angi hvilket «Aggregate System Entry 

Point» brukeren ønsker kapasitet på,
61

 når han søker kapasiteten
62

 og hvilken 

mengde kapasitet som ønskes.
63

 Prisen brukeren er villig til å betale i 

kapasitetstariff oppgis også.
64

 Denne må være over en viss minstepris.  

Hvis kravene til budet ikke er oppfylt, kan National Grid NTS avvise budet.
65

 

Et bud på månedlig kapasitet som selges ved auksjon måneden før kapasiteten 

tilbys i kan dessuten avvises hvis det angir en lavere pris enn minsteprisen.
66

 

Det samme gjelder bud på daglig og daglig avbrytbar kapasitet hvis lavere pris 

enn minsteprisen angis.
67

 Kapasitetsbudet kan også avvises hvis en skipers gjeld 

til transportøren er over 85 % av en kredittgrense som er fastsatt for brukeren.
68

Nedenfor behandles hvordan skipere kan by på de ulike kapasitetstypene. Jeg 

ser først på kjøp av kvartalsvis kapasitet. 

                                           
57

 Jf. UNC TPDB 2.1.2a og b, og 2.2.2. 
58

 Jf. UNC TPDB 2.3. 
59

    Jf. UNC TPDB 2.1.2c og d. 
60

 Jf. UNC TPDB 2.1.3. 
61

  Jf. UNC TPDB 2.2.6b, 2.2.7b, 2.3.4b, 2.4.2b og 2.5.2b. 
62

  Jf. UNC TPDB 2.2.6c, 2.2.7c, 2.3.4c, 2.4.2c og 2.5.2c. 
63

  Jf. UNC TPDB 2.2.6d, 2.2.7d, 2.3.4d, 2.4.2d og 2.5.2d. 
64

 Jf. UNC TPDB 2.2.6f, 2.2.7f, 2.3.4f, 2.4.2f og 2.5.2f. 
65

 Jf. UNC TPDB 2.2.11b, 2.3.6b, 2.4.6b, 2.5.6b. 
66

 Jf. UNC TPDB 2.3.6a. 
67

 Jf. UNC TPDB 2.4.6a og 2.5.4a 
68

 Jf. UNC TPDB 2.2.11, 2.3.6, 2.4.6, 2.5.6 og TPDV 3, se særlig 3.3.2. De skyldige beløpene er 
ikke iberegnet det brukeren skylder i balanseringstariffer, avgifter for å ikke ha levert gass i 
samsvar med nominert volum m.fl, se TPDV 3.2.1b(i) og GTC 1. 
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Auksjoner for kvartalsvis kapasitet
69

 finner sted hvert år i september.
70

  Det 

tilbys kapasitet for 16 år fremover, regnet fra april halvannet år etter 

auksjonen.
71

 I invitasjonen fastsettes en periode hvor brukerne kan by på 

kvartalsvis kapasitet.
72

 På hvert «Aggregate System Entry Point» oppgis hvor 

mye kapasitet som tilbys.
73

 Kapasitetsmengden består av en basismengde av 

kapasitet som National Grid NTS er pålagt å gjøre tilgjengelig etter lisensen. I 

tillegg bestemmes hvor mye ytterligere kapasitet, (dvs kapasitet ut over den 

mengden National Grid NTS har plikt til å gjøre tilgjengelig), operatøren kan 

være villig til å gjøre tilgjengelig («incremental capacity amount»). Den 

ytterligere kapasiteten deles inn i pristrinn, og antall slike trinn oppgis.
74

 For 

kapasiteten National Grid NTS er pålagt å tilby bestemmes en minstepris 

(«reserve price»), mens det fastsettes en pris for hvert trinn av den kapasiteten 

operatøren frivillig kan tilby («step price»).
75

   

Brukerne kan så by på kapasiteten på dagene fastsatt i invitasjonen.
76

 I tillegg 

til de vanlige formkravene for budet som er nevnt foran, oppgis hvilken 

«reserve price» eller «step price» brukerne er villig til å betale for en gitt 

kapasitetsmengde.
77

 Brukeren kan maksimalt fremlegge 21 kvartalsvise 

kapasitetsbud per dag under auksjonsperioden, og minsteprisen eller samme 

«step price» kan kun angis en gang.
78

  

                                           
69

 For invitasjoner til å søke på kvartalsvis kapasitet utstedt før 31. mars 2007 finnes særlige 
overgangsregler angående hvordan kapasitetsmengden National Grid NTS har plikt til å 
gjøre tilgjengelig skal bestemmes i UNC TDIIC 1.1.1. Jeg går ikke inn på overgangsreglene. 
Hvis det et år er første gang en auksjon skal finne sted på et «Aggregate System Entry 
Point» finnes det særregler i UNC TPDB 2.2.18. Det ville føre for langt å gå inn på disse 
særreglene. 

70
 Jf. UNC TPDB 2.2.1d. 

71
 Jf. UNC TPDB 2.2.2b og 2.1.13, se også GTC 2.2.1h. 

72
 Jf. UNC TPDB 2.2.3a(ii) 

73
 Jf. UNC TPDB 2.2.3b, 2.2.5b og 2.1.5b og c med henvisninger til lisensbestemmelsene. 

74
 Jf. UNC TPDB 2.2.3c. Det finnes grenser for hvor mye kapasitet som kan gjøres tilgjengelig 

i tillegg til entrykapasiteten operatøren er pålagt å tilby, se TPDB 2.2.3c(i). 
75

 Jf. UNC TPDB 2.2.3b og c(ii). 
76

 Jf. UNC TPDB 2.2.4 
77

 Jf. UNC TPDB 2.2.6f. Etter denne betemmelsen skal prisene publiseres i er dokument kalt 
«Transportation Statement» som skal inneholde bestemte regler fastsatt i Standard Special 
Condition A4, jf. UNC GTC 1. Det er imidlertid «The Statement of Gas Transmission 
Transportation Charges» som inneholder de materielle regelene Standard Special 
Condition A4 krever.   

78
 Jf. UNC TPDB 2.2.8b og 2.2.10. 
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Hver dag i auksjonsperioden etter klokken 1700 informerer National Grid 

NTS brukerne om gjeldende «step price» basert på de budene som er kommet 

frem til da.
79

 Hvis «step price» er den samme etter at brukerne har kommet 

med bud også neste dag, avsluttes auksjonsperioden.
80

Hvis den mengden kapasitet brukerne etterspør i auksjonsperioden, er 

mindre eller lik kapasitetsmengden National Grid NTS er pålagt å gjøre 

tilgjengelig, tildeles denne kapasiteten til minstepris («reserve price»).
81

 Hvis 

etterpørselen er større enn denne kapasitetsmengden, tildeles ekstra kapasitet 

til den relevante «step price» hvis operatøren har besluttet dette.
82

Det finnes en beløpsbegrensning for kvartalsvis kapasitet. Hvis 

kapasitetsavgifter som skal betales etter registeret
83

 kvartalsvis kapasitet et år 

frem i tid overstiger 85 % av det beløpet brukeren etter avtalen maksimalt kan 

skylde transportøren, skal National Grid NTS melde i fra til brukeren.
84

 Hvis 

tilfredsstillende sikkerh ikke stilles innen ti dager, vil brukeren miste 

kapasiteten.
85

  

Jeg går nå over til å behandle månedlig, daglig og daglig avbrytbar kapasitet. 

Jeg ser først på hvordan brukerne byr på kapasiteten. Kapasiteten tildeles etter 

like regler for alle kapasitetstypene. Tildelingsreglene behandles felles til slutt.  

Nå behandles først auksjoner for månedlig kapasitet. 

Auksjoner for månedlig kapasitet finner sted i februar hvert år.
86

 Månedlig 

kapasitet tilbys da for to år fremover regnet fra april.
87

 Det er en auksjon på 

hvert «Aggregate System Entry Point» og den enkelte auksjon består av fire 

dager.
88

 På hver av tre første dagene tilbys 25 % av den tilgjengelige kapasiteten, 

                                           
79

 Jf. UNC TPDB 2.1.17 og 2.6.5f, e og d. 
80

 Jf. UNC TPDB 2.1.19 og 2.6.5f, e og d. 
81

 Jf. UNC TPDB 2.6.1a, 2.6.5c og 2.6.2. For tildeling av kvartalsvis kapasitet søkt på etter 
invitasjoner utstedt før 31. mars 2007 finnes særlige overgangsregler i UNC TDIIC 1.1.1b. 

82
 Jf. UNC TPDB 2.6.1b, 2.6.5c, 2.6.3, 2.6.4 og 2.6.5 b og a. Beslutningen om å tilby kapasitet 

ut over den kapasiteten operatøren har plikt til å tilby, skjer etter regler i «Incremental 
Entry Capacity Release Methodology Statement», jf. Special Condition C15 i National Grid 
NTS’ lisens.  

83
 Registrert kapasitet trekker ikke ifra kapasitet brukeren har solgt, se UNC TPDB 1.4. Se 

også avsnitt 3.1.3 om salg av kapasitet. 
84

 Jf. UNC TPDB 2.2.15 og TPDV 3.2.1. 
85

 Jf. UNC TPDB 2.2.16. 
86

 Jf. UNC TPDB 2.2.1b, se også GTC 2.2.1h. 
87

 Jf. UNC TPDB 2.2.2a, 2.1.13, se også GTC 2.2.1h. 
88

 Jf. UNC TPDB 2.2.3a(i). 
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mens all resterende tilgjengelig kapasitet tilbys den siste dagen.
89

 Den 

tilgjengelige kapasiteten består av kapasitet National Grid NTS er pålagt i 

lisensen å gjøre tilgjengelig og kapasitet som operatøren velger å invitere 

brukerne til å søke på.
90

Brukeren kan så fremlegge bud på den månedlige kapasiteten. En bruker kan 

maksimalt ha 20 månedlige kapasitetsbud i løpet av auksjonsperioden.
91

Også for bud på månedlig kapasitet finnes beløpsbegrensninger. National 

Grid NTS skal melde ifra til brukeren hvis de beløpene brukeren må betale i 

kapasitetstariffer om alle hans bud på månedlig kapasitet blir akseptert 

overstiger 85 % av det beløpet brukeren maksimalt kan skylde transportøren.
92

 

Hvis brukeren ikke stiller med ytterligere sikkerhet innen ti dager ses det bort 

fra alle brukerens bud på månedlig kapasitet etter den aktuelle invitasjonen.
93

Hvis det på et «Aggregate System Entry Point» en måned finnes usolgt 

kapasitet som operatøren har plikt til å gjøre tilgjengelig, vil brukerne ved en 

«rolling monthly invitation» bli invitert til å søke på kapasiteten.
94

 Også 

kapasitet operatøren ikke har plikt til å gjøre tilgjengelig kan brukerne inviteres 

til å søke på. Det er månedlig kapasitet som tilbys. 

Auksjonen finner sted på slutten av måneden før den måneden kapasiteten 

tilbys i.
95

 Denne auksjonen finner altså sted nærmere det tidsrommet 

kapasiteten tilbys i enn den årlige auksjonen for månedlig kapasitet som er 

behandlet over. Auksjonen består kun av en runde.
96

Jeg går nå over til å behandle kapasitetstyper som brukerne kan søke på uten 

at foregående invitasjoner utstedes. Her skilles det mellom daglig og daglig 

avbrytbar entrykapasitet. Forskjellen mellom kapasitetstypene består i hvorvidt 

kapasiteten kan bli avbrutt av National Grid NTS. Jeg ser først på daglig 

entrykapasitet, som er en kapasitetstype av fast karakter.  

Bud på daglig entrykapasitet må brukerne komme med innenfor bestemte 

tidsrom fastsatt i avtalen. Siste frist for et kapasitetsbud for daglig kapasitet er 

                                           
89

 Jf. UNC TPDB 2.2.3e. 
90

 Jf. UNC TPDB 2.2.5a og 2.1.5 c og b. 
91

 Jf. UNC TPDB 2.2.8a. 
92

 Jf. UNC TPDB 2.2.13 og TPDV 3.2.1. 
93

 Jf. UNC TPDB 2.2.14. 
94

 Jf. UNC TPDB 2.3.1.  
95

 Jf. UNC TPDB 2.3.2a 
96

 Jf. UNC TPDB 2.3.3 og 2.3.2a. 
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klokken 0200 på den dagen kapasiteten er søkt om.
97

 Budet kan tidligst 

fremsettes den syvende dagen før den dagen kapasiteten ønskes. 

Enkelte særregler gjelder for daglig entrykapasitet. For kapasitet søkt om og 

tildelt før klokken 0600 på den dagen kapasiteten er søkt om, er det en 

minstepris for kapasiteten («reserve price»).
98

 Hvis den daglige kapasiteten blir 

søkt om og tildelt etter klokken 0600 den dagen den er søkt om, skal 

minsteprisen settes til null.
99

  Trolig er bakgrunnen for dette at kapasiteten 

tildeles så tett opp til det tidspunktet den kan brukes. 

En særregel for bud på daglig kapasitet er at det skal presiseres om budet er 

for en fast mengde kapasitet eller om den ønskede kapasiteten reduseres 

ettersom antall timer igjen av dagen minsker.
100

  

Brukere kan også søke om daglig avbrytbar kapasitet.
101

 Siste frist er 1300 

dagen før «Gas Flow Day», mens budet tidligst kan fremlegges syv dager før 

«Gas Flow Day».
102

  

Avbrytbar kapasitet kjennetegnes ved at transportøren i visse tilfeller har rett 

til å avbryte kapasiteten. Det er fastsatt i gasstransportavtalen hvilke tilfeller 

dette er.
103

 Kort fortalt kan kapasiteten avbrytes hvis den gassmengden som vil 

bli levert eller gassmengden som vil bli levert per tidsenhet overstiger den 

maksimale leveringen systemet kan ta imot.
104

 En annen situasjon hvor 

kapasiteten kan avbrytes er hvis det er en restriksjon på gasstrømmer i systemet, 

for eksempel på grunn av systemets størrelse. I denne situasjonen kan 

kapasiteten avbrytes hvis National Grid NTS tror restriksjonen kan unngås eller 

bøtes på ved at kapasiteten avbrytes. 

Hvor mye tilgjengelig avbrytbar kapasitet som finnes, vil variere. Kapasitets-

mengden tilsvarer daglig gjennomsnittlig ubrukt fast kapasitet. Kort fortalt 

fastsettes tilgjengelig avbrytbar kapasitet ved å dividere differansen mellom 

                                           
97

     Jf. UNC TPDB 2.4.3a. 
98

 Jf. UNC TPDB 2.4.13f (i). Minsteprisen tilsvarer «reserve price» som bestemt for «Unsold 
NTS Entry Capacity».  

99
 Jf. UNC TPDB 2.4.13f (ii).  

100
 Jf. UNC TPDB 2.4.2g og 2.4.13f. 

101
 Jf. UNC TPDB 2.5.1. 

102
 Jf. UNC TPDB 2.5.3a, se også GTC 2.2.1d. 

103
 Se UNC TPDB 2.1.7b og 2.9. I tillegg til gasstransportavtalen skal avbruddet skje i samsvar 

med særlige regler National Grid NTS er pålagt å utarbeide etter Special Condition C5(5), 
jf. TPDB 2.9.2 og GTC 1. 

104
 Jf. UNC TPDB 2.9.2, 2.9.1 og 2.1.7a. 
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levert gass og ubrukt fast kapasitet den siste måneden på 30.
105

 National Grid 

NTS vil informere brukerne om hvor mye kapasitet som er tilgjengelig senest 

klokken 1200 dagen før «Gas Flow Day».
106

  

Jeg går nå over til å se på hvordan månedlig, daglig og daglig avbrytbar 

kapasitet tildeles. Hvis det er månedlig, daglig eller daglig avbruddbar kapasitet 

skiperen har søkt om, vil budene bli rangert med det høyeste budet først.
107

 Når 

det gjelder månedlig kapasitet som brukeren har søkt om under auksjon, skal 

de budene som har blitt gitt på denne måten rangeres for hver auksjonsdato.
108

 

Antakeligvis
109

 tildeles tilgjengelig kapasitet deretter etter budenes rangering. 

Nærmere bestemmelser om hvordan mengden av tilgjengelig kapasitet fastsettes 

finnes i gasstransportavtalen.
110

Når kapasitet har blitt tildelt, registrerer National Grid NTS den kapasiteten 

hver bruker innehar.
111

 En bruker har da rett til å levere gass opp til 

kapasitetsmengden på inngangspunktet de dagene brukeren innehar kapasitet, 

uten at ekstra avgifter påløper.
112

 Hvis brukeren har kjøpt fast kapasitet, dvs 

kvartalsvis, månedlig og daglig kapasitet, har han krav på erstatning dersom 

transportøren ikke tar i mot gassen.
113

 Hvis det er daglig avbrytbar kapasitet 

brukeren innehar, har han rett til å levere gass så fremt kapasiteten ikke 

avbrytes.  

Dersom National Grid NTS ser at det er solgt mer kapasitet enn operatøren 

klarer å motta gass under, har operatøren mulighet til å kjøpe tilbake kapasitet 

av brukerne. Omfanget av National Grid NTS’ forpliktelse til å motta gass 

                                           
105

 Jf. UNC TPDB 2.5.10 og 2.5.11. Se disse bestemmelsene for mer detaljert informasjon om 
hvordan mengden av avbrytbar kapasitet fastsettes.  

106
 Jf. UNC TPDB 2.5.4a, se også GTC 2.2.1d. 

107
  Jf. UNC TPDB 2.7.2a. 

108
 Jf. UNC TPDB 2.7.2a. 

109
 Se UNC TPDB 2.7.2b. Under arbeidet med avhandlingen har jeg fått bekreftet at det er en 

feil i Uniform Network Codes regel om hvordan månedlig, daglig og daglig avbrytbar 
kapasitet tildeles. National Grid Gas arbeider nå med å rette opp feilen. Dette arbeidet ble 
dessverre ikke ferdig før avhandlingens leveringsfrist. 

110
 Hvordan mengden av tilgjengelig daglig avbrytbar kapasitet bestemmes er kort beskrevet 

over. Se UNC TPDB 2.2.3(e) og 2.2.5a for reglene om fastsettelse av tilgjengelig månedlig 
kapasitet og TPDB 2.4.13a med videre henvisninger for tilgjengelig daglig kapasitet. 

111
  Jf. UNC TPDB 2.6.6 og 2.7.4. 

112
  Jf. UNC TPDB 1.3.1 og 2.12.1. 

113
 Se nærmere avsnitt 3.2.4. 
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reduseres med den kapasitetsmengden operatøren har kjøpt tilbake.
114

 Jeg går 

ikke nærmere inn på disse reglene.
115

3.1.3 Handel med kapasitet 

Et alternativ til å kjøpe kapasitet fra National Grid Gas, er å kjøpe kapasitet fra 

en annen skiper innehar kapasitet. Skiperne kan kjøpe og selge kapasitet seg 

imellom på annenhåndsmarkedet.
116

 Jeg behandler kun handel med entry-

kapasitet.
117

All typer entrykapasitet kan selges.
118

 Det er en brukers tilgjengelige, justerte 

entrykapasitet brukeren kan selge. Med tilgjengelig kapasitet menes at den 

kapasiteten en bruker allerede har solgt trekkes fra.
119

 Justert kapasitet vil si at 

kapasiteten reduseres dersom salg til National Grid NTS har skjedd og hvis 

avbrytbar kapasitet blir avbrutt.
120

  

Kapasitet kan overføres for en eller flere dager i en kapasitetsperiode.
121

 Det 

er heller ingen begrensninger på hvor stor del av kapasiteten som kan 

overføres.
122

  

At man akter å overføre kapasitet fra/til en annen bruker, skal meldes fra til 

operatøren.
123

 Det er både formkrav og tidsfrister for meldingen. 

Meldingens formkrav
124

 består i at både den brukeren som selger og den som 

kjøper kapasitet skal meddele operatøren brukernes identitet og det punktet 

                                           
114

 Se avsnitt 3.2.4 om transportørens mottaksforpliktelse. 
115

 Se UNC TPDB 2.10, se også 2.8. 
116

 Brukerne kan også selge fast entrykapasitet til National Grid NTS. Dette går jeg ikke inn 
på her. Reglene om salg av kapasitet til operatøren finnes i UNC TPDB 2.10, se også 2.8. 

117
 Også handel med visse typer avtakskapasitet er mulig, jf. UNC TPDB 5.1.1b. Det faller 

utenfor avhandlingens emne å gå nærmere inn på dette.  
118

 Enkelte spesialregler gjelder for salg av daglig entrykapasitet, jf. UNC TPDB 5.6.1, se også 
5.6.2 og 5.6.3. Å gå inn på disse vil bli for detaljert i forhold til avhandlingens omfang.  

119
 Jf. UNC TPDB 5.1.1 og 1.4b. 

120
 Jf. UNC TPDB 5.1.1.a med videre henvisninger. Jeg har her fått bekreftet av National Grid 

NTS at det er en feil i avtalens henvisninger. Riktig henvisning skal være 2.8.4, 2.9.4, 2.10.8 
og/eller 2.10.9. Ifølge National Grid NTS er både 2.10.9 og 2.10.8 anvendelige. Jeg mener 
imidlertid riktig henvisning på dette punktet må være 2.10.8. Det er denne bestemmelsen 
som gir operatøren hjemmel til å justere kapaisteten. 2.10.9 er kun en regel om at 
operatøren skal informere brukeren om at kapasiteten er justert. Definisjonen på justert 
(«Adjusted») i 2.1.7c(iii) viser dessuten til 2.10.8.  

121
 Jf. UNC TPDB 5.1.3. 

122
 Jf. UNC TPDB 5.1.1a 

123
  Jf UNC TPDB 5.2.1.  

124
 Jf. UNC TPDB 5.2.1, se også 5.1.5. 
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kapasiteten skal bli overført på. I tillegg må det presiseres hvor mye kapasitet 

som skal overføres og hvilket tidsrom overføringen skal skje. Brukerne skal 

dessuten oppgi om kapasiteten er av fast eller avbrytbar karakter. Siste frist for 

å komme med meldingen er klokken 0400 den dagen kapasiteten skal overføres 

for.
125

Hvis meldingen om kapasitetshandelen ikke fyller formkravene eller ikke 

fremlegges innen fristen, kan National Grid NTS avvise meldingen om 

kapasitetsoverføringen.
126

 Avvisning kan dessuten skje hvis de beløp kapasitets-

kjøperen skylder til National Grid NTS overstiger 85 % av hans kredittgrense.
127

 

National Grid NTS kan også avvise meldingen om kapasitetshandelen hvis den 

kapasiteten som skal overføres overstiger den tilgjengelige, og for fast 

inngangskapasitet justerte, kapasiteten selgeren innehar.
128

 National Grid NTS 

må imidlertid ikke avvise en kapasitetsoverføring hvis avvisningsgrunnene 

foreligger. Siden National Grid NTS ikke må avvise meldinger om 

kapasitetshandler som overstiger selgerens tilgjengelig kapasitet, kan ikke 

regelen om at kun tilgjengelig kapasitet kan selges sies å være absolutt. 

Imidlertid vil den brukeren som overfører mer kapasitet enn han har 

tilgjengelig, måtte betale ekstra avgifter («overrun charges») så lenge hans 

kapasitetsbeholdning er negativ.
129

   

Overføringen av kapasitet er gjennomført når National Grid NTS har 

godkjent kapasitetshandelsmeldingene.
130

  Meldingene anses som godkjent hvis 

National Grid NTS ikke har avvist meldingene innen 60 minutter etter at siste 

                                           
125

 Jf. UNC TPDB 5.2.2, se også 5.1.5b. 
126

 Jf. UNC TPDB 5.2.3b. 
127

 Jf. UNC TPDB 5.2.3c og TPDV 3, særlig 3.3.2b. De skyldige beløpene er ikke iberegnet det 
brukeren skylder i balanseringstariffer, avgifter for å ikke ha levert gass i samsvar med 
nominert volum m.fl, se TPDV 3.2.1b(i) og GTC 1. 

128
 Jf. UNC TPDB 5.2.3a og 5.1.4. For fast inngangskapasitet kan NGN avvise kapasitets-

meldingen hvis kapasiteten som overføres overstiger den justerte kapasitetsmengden. 
Bestemmelsene det henvises til for justering av kapaisteten, må være feil. 2.9.12 finnes ikke 
og 2.10.3 dreier seg ikke om justering av kapasitet. TPDB 2.9.4 er en bestemmelse 
inngangskapasitet justeres etter. Denne gjelder imidlertid avbrytbar kapasitet og skal derfor 
sannsynligvis ikke være med. Antakeligvis er i alle fall 2.10.8 riktig henvisning. Trolig skal 
også 2.8.4 være med siden det er entrykapasitet justert etter også denne bestemmelsen som 
kan selges til andre brukeres, jf. 5.1.1a og note 116. 

129
 Jf. UNC TPDB 5.5.2, 5.5.1a 2.12.2 og 5.1.5c. «Overrun charges» behandles i avsnitt 3.1.5 

nedenfor. Henvisningen i TPDB 5.5.2 til at «overrun charges» behandles i TPDB 2.8 må 
være feil. Denne bestemmelsen omhandler ikke «overrun charges». Se TPDB 5.5.1b og c 
for andre tilfeller en brukers kapaistet kan bli negativ. 

130
 Jf. UNC TPDB 5.2.4. 
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melding ble avgitt. For brukeren som selger kapasitet blir kapasitetsmengden 

trukket fra for å bestemme hans tilgjengelige kapasitet.
131

 For kjøperen blir 

kapasiteten lagt til i hans tilgjengelige kapaistet.  

Selv om en skiper har solgt kapasitet, er han fortsatt ansvarlig for å betale 

tariffen for kapasiteten.
132

 For alle andre formål enn betaling av 

kapasitetstariffen er det kapasitetskjøperen som regnes som innehaver av 

entrykapasiteten.
133

Uniform Network Code inneholder ikke regler om avtalen for salg av 

kapaistet som brukerne har seg i mellom. For eksempel er da kjøpesummen for 

kapaisteten ikke regulert. Dette er i tråd med at gasstransportavtalen ikke 

regulerer forholdet mellom skiperne.
134

  

3.1.4 Transporttariffer 

I dette avsnittet behandles Uniform Network Codes to transporttariffer 

(«Transportation Charges»).
135

 En tariff må skiperen betale hvis han innehar 

entrykapasitet og i tillegg må han betale en tariff hvis han leverer gass til nettet. 

Først behandles tariffen skipere betaler for å inneha entrykapasitet. Deretter ser 

jeg på tariffen for å levere gass til nettet. 

Tariffen skiperne betaler for å inneha entrykapasitet kalles kapasitetstariff 

(«NTS Entry Capacity Charges»).
136

 Kapasitetstariffen er en fast tariff skipere 

som innehar kapasitet må betale - om eller hvor mye kapasiteten brukes har 

ingen betydning.
137

 Tariffen betales altså uten hensyn til faktisk bruk. Dette 

skiller seg fra leveringstariffen («NTS Entry Commodity Charges») - denne 

tariffen inntrer først når skiperen leverer gass til nettet.
138

  

                                           
131

 Jf. UNC TPDB 5.3.2. 
132

  Jf. UNC TPDB 5.3.3. Se om kapasitetstariffer nedenfor i avsnitt 3.1.4. 
133

 Jf. UNC TPDB 5.3.1. 
134

 Jf. UNC GTB 2.4.1a. 
135

 Jf. UNC TPDB 1.7.1a. 
136

 Jf. UNC TPDB 2.11.1a. Et unntak i TPDB 2.11.1b gjelder hvis en bruker er tildelt 
kvartalsvis kapasitet på nye «Aggregate System Entry Point» og National Grid NTS av 
grunner fastsatt i avtalen ikke er i stand til å motta gass brukeren forsøker å levere på 
punktet i samsvar med sin registrerte kvartalsvise kapasitet. Som en erstatning slipper da 
brukeren å betale kapasitetstariffer for perioden gass ikke kan mottas. 

137
 Jf. UNC TPDB 2.11.2. 

138
 Jf. UNC TPDB 2.11.1c. 
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Kapasitetstariffen betales for hver dag brukeren er registret som innehaver av 

kapasitet på et «Aggregate System Entry Point».
139

 Mengde registrert kapasitet 

multipliseres så med enhetsprisen i tilbudet, altså det beløpet skiperen tilbød og 

ble tildelt kapasitet for.  

Kapasitetstariffen betales for den entrykapasiteten som er registrert på en 

bruker. Det vil for det første si at kapasitet en bruker har solgt til en annen 

bruker ikke trekkes fra i fastsettelsen av kapasitetstariffen.
140

 For det andre 

betales kapasitetstariffer også for avbrytbar kapasitet som har blitt avbrutt.
141

 

Hvis en bruker har kjøpt daglig avbrytbar kapasitet og denne avbrytes, blir 

brukerens tilgjengelige kapasitet redusert. Reduksjonen trekkes imidlertid ikke 

ifra når det skal bestemmes hvor mye kapasitet brukeren skal betale 

kapasitetstariffer for.  

For det tredje trekkes kapasitet en bruker har solgt til National Grid NTS 

ikke ifra når kapasitetstariffen bestemmes.
142

 Brukeren er altså ansvarlig for 

kapasitetstariffer selv etter at kapasiteten er solgt til National Grid NTS. 

Imidlertid betaler National Grid NTS brukeren for kapasiteten de kjøper 

tilbake.
143

 Man ser at kapasitetstariffen betales for mer enn den faktiske 

tilgjengelige kapasiteten.   

Jeg går nå over til å behandle tariffen brukeren betaler hvis han leverer gass 

til nettet, leveringstariffen. Denne tariffen betales bare hvis gass leveres til nettet 

og etter levert mengde gass.
144

  

For å fastsette beløpet en bruker skal betale i leveringstariffer, må man først 

bestemme hvor mye gass brukeren har levert til systemet på et inngangs-

punkt.
145

 Den leverte gassmengden multipliseres så med gjeldende pris for 

leveringstariffen (”Applicable Commodity Rate”).
146

 Skiperen betaler for å sette 

                                           
139

 Jf. UNC TPDB 2.11.2 og 2.11.3. 
140

 Jf. UNC TPDB 2.11.2, 1.4 og 5.3.3. 
141

 Jf. UNC TPDB 2.11.4 og 2.9.4, se også 2.1.7c. 
142

 Jf. UNC TPDB 2.11.4, 2.10.8 og 2.8.4, se også 2.1.7c. TPDB 2.11.4 henviser til TPDB 
2.10.7. Dette må være en feil, den riktige henvisningen må være til TPDB 2.10.8. 

143
 Jf. UNC TPDB 2.8.2b og 2.11.5. 

144
 Jf. UNC TPDB 2.11.1c. Avgiften kan også bestemmes med henvisning til Special Condition 

C8B i National Grid NTS’ lisens, jf. samme bestemmelse. Jeg ser på Uniform Network 
Codes tariffbestemmelse. 

145
 Jf. UNC TPDB 2.11.6 og TPDE 1.1.2a. Se avsnitt 3.2.6 for en redegjørelse om hvordan det 

bestemmes hvor mye gass en bruker har levert til nettet. 
146

 Jf. UNC TPDB 2.11.6 og 1.8.5c. 
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gass inn i systemet. Hvis skiperen vil ta gass ut av systemet betaler han for dette 

- hvor langt gassen fraktes spiller ingen rolle.  

Et unntak er hvis «NTS Optional Commodity Rate» kommer til 

anvendelse.
147

 Denne betalingen er et alternativ for brukere som har store 

avtakspunkt nær inngangspunktet. «NTS Optional Commodity Rate» er i 

motsetning til de vanlige leverings- og avtakstariffene basert på hvor langt 

gassen fraktes. For skipere som skal ta gass ut nær inngangspunktet, kan de 

vanlige tariffene føre til relativt høye betalinger. For disse er dermed «NTS 

Optional Commodity Rate» aktuell. Hvis brukeren har valgt å benytte denne 

betalingen, skal han ikke i tillegg betale den vanlige leveringstariffen for gass 

han leverer til nettet.  

Som det har fremkommet skiller man i Uniform Network Code mellom 

transporttariffer som er bestemt på grunnlag av bruken av systemet 

(leveringstariff), og en fast tariff skiperen må betale for å inneha kapasitet 

(kapasitetstariff). At beregningen av transporttariffen deles opp på denne måten 

medfører at ulike interesser balanseres.
148

 Skipere som leverer små gassmengder 

vil muligens mene at større skipere skal betale en høyere avgift siden de 

benytter nettet mer enn de små skiperne. Stor bruk av nettet fører til høyere 

byggings- og vedlikeholdskostnader enn små skiperes mindre bruk. Dette synet 

tas hensyn til ved leveringstariffen. Store skipere kan hevde at de små skiperne 

har samme tilgang som dem til gasstransportsystemets fasiliteter, og at skipernes 

betalinger dermed bør være den samme. Dette hensynet er ivaretatt i kapasitets-

tariffen. 

3.1.5 Levering av gass ut over entrykapasiteten 

I avsnittene foran er det redegjort for hvordan skiperne kjøper entrykapasitet og 

hva skiperne betaler for kapasiteten. Det er imidlertid ikke et krav etter 

Uniform Network Code at skiperen innehar kapasitet for at han skal kunne 

                                           
147

 Jf. UNC TPDB 2.11.6 og 1.8.5d. De nærmere reglene om «NTS Optional Commodity Rate» 
finnes i TPDB 1.8.5d og 3.5.5. Se også «The Statement of Gas Transmission Transportation 
Charges» som finnes på National Grid NTS’ nettsider. Merk at Uniform Network Code 
viser til at de nærmere reglene om «NTS Optional Commodity Charges» finnes i et 
dokument kalt «Transportation Statement» som skal inneholde bestemte regler fastsatt i 
Standard Special Condtion A4. Det er imidlertid «The Statement of Gas Transmission 
Transportation Charges» som inneholder de materielle regelene Standard Special 
Condition A4 krever.   

148
 Jf. Robson/Stanger/Tyler R.50: februar 2006 side 1358 (1-1147). 

32 



levere gass til gasstransportsystemet.
149

 Brukeren kan levere gass uten å inneha 

kapasitet eller levere mer gass enn den kapasiteten han holder, men må da 

betale en særskilt avgift for dette. Avgiften behandles i dette avsnittet. 

Avgiften brukeren må betale hvis gass som leveres på et inngangspunkt 

overstiger den kapasiteten som er tilgjengelig for brukeren, heter «System Entry 

Overrun Charge».
150

 Avgiften betales i tillegg til den tariffen en bruker betaler 

for å ha levert gass til nettet.
151

Det finnes unntak fra en skipers plikt til å betale «overrun charges». Hvis National Grid NTS 
avviser et kapasitetsbud eller en melding om en kapasitetshandel på andre grunnlag enn 
avvisningshjemlene i Uniform Network Code, betaler ikke skiperen «overrun charges» som 
ellers ville ha påløpt. 

152

Det er en brukers tilgjengelige, justerte kapasitet som er avgjørende for hvor 

mye gass skiperen har rett til å levere uten å betale «overrun charges».
153

 

Kapasitet som brukeren har solgt, både til andre skipere og til National Grid 

NTS, trekkes fra for å bestemme en brukers tilgjengelige kapasitet.
154

 

Tilsvarende gjelder for avbrytbar kapasitet som har blitt avbrutt.
155

  

Hvis skiperen leverer gass ut over den tilgjengelige, justerte kapasiteten, 

påløper «overrun charges». Som behandlet ovenfor i avsnitt 3.1.3 må dessuten 

en bruker som har solgt mer kapasitet til andre skipere enn han hadde 

tilgjengelig, betale «overrun charges» så lenge hans kapasitetsbeholdning er 

negativ. 

Beløpet en bruker skal betale i «overrun charges» på grunn av overlevering 

fastsettes ved å først bestemme gassmengden brukeren har levert som overstiger 

hans tilgjengelige inngangskapasitet på et «Aggregate System Entry Point».
156

 

Denne gasskvantiteten multipliseres så med den høyeste av fire ulike faktorer.
157

 

                                           
149

 Jf. UNC TPDB 1.3.1. 
150

 Jf. UNC TPDB 2.12.1. 
151

 Se ovenfor i avsnitt 3.1.4 om leveringstariff. 
152

 Jf. UNC TPDB 1.3.3 og 5.2.5 for «overrun charges» fordi en melding om en 
kapasitetshandel mellom brukerne har blitt urettmessig avvist.  

153
 Jf. UNC TPDB 2.12.2, se også 2.12.1. 

154
 Jf. UNC TPDB 2.12.2, 2.1.7d, 2.8.4, 2.10.8 og 1.4b. 

155
 Jf. UNC TPDB 2.12.2, 2.1.7d og 2.9.4. 

156
 Jf. UNC TPDB 2.12.3 og 2.12.2. 

157
 Jf. UNC TPDB 2.12.3, 2.12.4, 2.12.5, 2.12.6, se også 2.12.7. 
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Faktorene baserer seg på hvilket beløp inngangskapasitet har blitt omsatt for, 

både fra National Grid NTS til brukere og fra brukere til National Grid NTS. 

Når en skiper etter Uniform Network Code ikke må inneha entrykapasitet for 

å levere gass til nettet, kan det spørres hvilke grunner skiperen har til å erverve 

kapasiteten. Den mest åpenbare grunnen er hensynet til å unngå «overrun 

charges». En skiper som alltid innehar tilstrekkelig kapasitet til de 

gassmengdene han leverer, vil aldri måtte betale «overrrun charges». «Overrun 

charges» gir dermed skiperne et insentiv til å kjøpe kapasitet/ kjøpe riktig 

mengde kapasitet, før de leverer gass til nettet. Ut ifra kapasitetsmengden som 

selges, får dessuten National Grid NTS en oversikt over sannsynlig bruk av 

gasstransportsystemet, noe som hjelper operatøren i langsiktig planlegging av 

hvordan operatøroppgaven skal utføres.
158

  

En annen grunn til å kjøpe entrykapasitet er at skipere som ikke har kjøpt 

kapasitet risikerer at deres gass ikke mottas av transportøren. Transportøren er 

bare forpliktet til å ta imot en gassmengde tilsvarende den samlede tilgjengelige 

faste kapasiteten som holdes av brukere på et «Aggregate System Entry 

Point».
159

 Det er den tilgjengelige faste kapasiteten brukerne til sammen holder 

på systempunktet som er avgjørende. Dermed er det en forutsetning at andre 

brukere ikke (fullt ut) har utnyttet kapasiteten de holder på systempunktet for 

at en bruker skal kunne levere gass uten å selv inneha kapasitet. 

En tredje grunn er at skipere som kjøper fast kapasitet, er erstatnings-

berettiget hvis National Grid NTS ikke tar i mot gassen.
160

 Brukere som ikke 

innehar fast kapasitet har ingen krav mot transportøren hvis han ikke mottar 

gass disse tilbyr for levering til nettet. 

3.2 Fysisk levering av gass til nettet 

3.2.1 Innledning 

Foran i avsnitt 3.1 er det redegjort for hvordan skiperen oppnår entrykapasitet. 

Før skiperen kan levere gass til nettet må han også melde fra til operatøren om 

leveringen, dette behandles i avsnitt 3.3. I dette avsnitt 3.2 redegjøres det for 

hvordan selve leveringen av gass til nettet skjer. 

                                           
158

 Jf. Robson/Stanger/Tyler R.50: februar 2006 side 1361 (1-1152). 
159

 Jf. UNC TPDI 3.7.1. 
160

 Se avsnitt 3.2.4 om transportørens mottaksforpliktelse. 
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Gass blir levert på en av nettets inngangspunkter, for eksempel fra et annet 

rørsystem. Uniform Network Code stiller krav om at en særskilt avtale mellom 

National Grid NTS og operatøren av den fasiliteten gass leveres fra, skal være i 

kraft før levering til gasstransportsystemet kan skje. Regler om hva denne 

avtalen skal inneholde finnes i Uniform Network Code. Jeg behandler 

gasstransportavtalens regler om innholdet i avtalen i avsnitt 3.2.2.   

Skiperens og transportørens forpliktelser når gass blir levert til nettet, 

behandles også. Brukerens forpliktelser ved levering av gass er temaet for 

avsnitt 3.2.3, mens transportørens mottaksforpliktelse behandles i avsnitt 3.2.4. 

I det britiske gasstransportsystemet er det transportøren som eier gass i nettet. 

Når eiendomsretten går over på ham og hvilken betydning dette har for 

brukeren, behandles i avsnitt 3.2.5. 

I avsnitt 3.2.6 behandles hvordan gassmengden den enkelte bruker har levert 

til nettet bestemmes. 

3.2.2 Avtalen mellom National Grid NTS og operatøren av 
leveringsfasiliteten 

Gass leveres til nettet på inngangspunktene. Et inngangspunkt («System Entry 

Point») innbefatter ett eller flere punkt hvor gass kan strømme inn i systemet
161

 

og hvor en leveringsfasilitet («Connected Delivery Facility») er koblet til 

totalsystemet.
162

 En tilkoblet leveringsfasilitet kan for eksempel være et anlegg 

for prosessering av gass, lagring av gass eller et annet rørsystem.
163

 Mest 

praktisk er at et oppstrøms gassrørledningsnett er koblet til totalsystemet.  

Som det fremkom i avsnitt 3.2.1 blir entrykapasitet kjøpt på et «Aggregate System Entry Point». 
Et «Aggregate System Entry Point» består av et eller flere inngangspunkt. Hvilket av 
inngangspunktene i et «Aggregate System Entry Point» gass blir levert på, kan variere ettersom 
en mottaksterminal for nettet kan være knyttet til nettet ved flere inngangspunkt. For National 
Grid NTS’ operatørformål har det liten betydning hvilket inngangspunkt i et «Aggregate System 
Entry Point» gass blir levert på. Derfor selges kapasitet på en samling av inngangspunkt 
(«Aggregate System Entry Point») og «overrun charges» påløper først når mer gass leveres enn 
kapasiteten på et «Aggregate System Entry Point».

164
 Fysisk levering av gass til nettet skjer 

imidlertid på et inngangspunkt («System Entry Point»). 

                                           
161

 Jf. UNC TPDA 2.2, 2.1 og 1.4.1a. 
162

 Jf. UNC TPDI 1.4.1. Enkelte spesialregler finnes i TPDI 1.4.2 og 1.4.4. 
163

 Jf. UNC TPDI 1.2.2a, b og e. 
164

 Jf. Robson/Stanger/Tyler R:50: februar 2005 side 1362 (1-1153). 
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En leveringsfasilitet har en egen operatør.
165

 Før en bruker kan levere gass til 

gasstransportsystemet, krever gasstransportavtalen at det foreligger en avtale 

mellom National Grid NTS og operatøren av leveringsfasiliteten.
166

 Avtalen 

kalles «Network Entry Agreement». At operatørene seg i mellom har en avtale 

er altså et krav før brukeren kan levere gass til nettet. Brukere som leverer gass 

er ansvarlig for å være informert om avtalen.
167

 Denne vil brukere få fremlagt på 

forespørsel.
168

Avtalen består av regler og vilkår som spesifiserer kravene for levering av gass 

til nettet («Network Entry Provisions»)
169

 og regler om samordning av 

oppgavene til transportøren og operatøren av leveringsfasiliteten («Local 

Operating Procedures»).
170

 Her ser jeg kun på «Network Entry Provisions» 

fordi denne oppstiller regler som har direkte betydning for brukeren. «Network 

Entry Provisions» vil kunne variere mellom de ulike inngangspunktene.
171

  

«Network Entry Provisions» består av flere deler.
172

 For det første 

identifiserer avtalen leveringsfasiliteten og de punktene hvor gass kan leveres til 

systemet.
173

  

For det andre oppstiller «Network Entry Provisions» kvalitetskrav for gass 

som leveres til gasstransportsystemet.  Det stilles kvalitetskrav («Gas Entry 

Conditions») for hvert leveringspunkt. Kvalitetskravene består hovedsakelig av 

krav til sammensetning, trykk og temperatur av gass levert eller tilbudt for 

levering til nettet.
174

 Jeg vil nå se nærmere på kvalitetskravene. 

                                           
165

 Jf. UNC TPDI 1.2.1 og 1.2.3. 
166

 Jf. UNC TPDI 1.3.1. En bruker verken må eller kan være part til avtalen, jf. TPDI 1.3.6. Det 
finnes inngangspunkt hvor en slik avtale ikke er i kraft, jf. TPDI 1.6.1. Da gjelder 
spesialregler i TPDI 1.6, jf. TPDI 1.3.1. Disse særreglene går jeg ikke inn på. 

167
 Jf. UNC TPDI 2.1.2. Også brukeren som søker om kapasitet må være informert om avtalen 

mellom operatørene. 
168

 Jf. UNC TPDI 2.1.1. Enkelte begrensninger i transportørens plikt til å legge fram avtalen 
finnes i TPDI 2.1.1 og 2.1.3. 

169
 Jf. UNC TPDI 1.3.2, se også 1.3.1. 

170
 Jf. UNC TPDI 2.6.1, se også 1.3.1. 

171
 Jf. UNC TPDI 2.3.7. 

172
  Her ser jeg bare på de reglene «Network Entry Provisions» alltid inneholder, jf. UNC TPDI 

2.3.1. Flere forhold kan reguleres i avtalen, for eksempel hvordan vedlikehold skal skje og 
regler om hvordan National Grid NTS og operatøren av leveringsfasiliteten skal få tilgang 
til hverandres fasiliteter, jf. TPDI 2.3.3. Slike regler behandles ikke i avhandlingen.  

173
 Jf. UNC TPDI 2.3.1a og b. Det er de rørene hvor gass kan strømme inn i systemet 

(«Individual System Entry Point») som identifisers. Et inngangspunkt («System Entry 
Point») består av en eller flere slike, jf. UNC TPDA 1.4.1a og 2.2 og TPDI 1.4. 

174
 Jf. UNC TPDI 2.3.1c(i), 2.4.1 og 2.4.2. 
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 Kravene til gassens sammensetning oppstiller minimum- og maksimums-

grenser for gassens «Gross calorific value».
175

 Kort fortalt betegner «gross 

calorific value» energiinnholdet (brennverdien) i gassen.
176

 Videre stilles det 

blant annet maksimumsgrenser for tillatte fremmedelementer i gassen, som for 

eksempel hydrogensulfat, karbondioksyd og nitrogen.
177

 Hydrogensulfat og 

karbondioksid er uønsket i gassen (gasstransportrørene) fordi det er 

korrodenserende, men nitrogen vil skyve ut «calorific value» av gassen.
178

Det angis videre minimum- og maksimumsgrense for trykk av gass som 

leveres til nettet.
179

 Trykket har betydning for gasstransporten fordi trykket før 

gassen leveres til nettet må være høyere enn trykket i nettet for at gassen skal 

kunne strømme videre.
180

  

Minimums- og maksimumstemperatur av gassen er også bestemt i kvalitets-

kravene.
181

  

«Network Entry Provisions» vil dessuten innholde tolererte avvik fra 

kvalitetskravene.
182

 Avvik fra alle kvalitetskravene tillates etter Uniform 

Network Code, men de tolererte avvikene vil gjelde for bestemte personer eller 

situasjoner.  

For det tredje inneholder «Network Entry Provisions» prosedyrer, metoder 

og standarder for blant annet måling, prøver og analyse av gass levert eller 

tilbudt for levering til totalsystemet («Measurement Provisions»).
183

 Brukeren 

samtykker i at målingen som foretas (i samsvar med de nevnte reglene) av 

gassens volum, «calorific value», kvantitet, leveringskarakteristika og vurdering 

av hvorvidt gassen samsvarer med kvalitetskravene, er bindende for brukeren i 

forhold til Uniform Network Code.
184

  

                                           
175

  Jf. UNC TPDI 2.4.2a. 
176

  Jf. UNC GTC 3.2.1. Se også Brautaset 1998 side 168 – 169 og Roberts 2004 side 10 – 12.  
177

  Jf. UNC TPDI 2.4.2a. 
178

 Jf. Roberts side 9 -10. 
179

  Jf. UNC TPDI 2.4.2e. 
180

  Se Brautaset side 171. 
181

  Jf. UNC TPDI 2.4.2b. 
182

 Jf. UNC TPDI 2.4.3.  
183

 Jf. UNC TPDI 2.3.1c(ii) og 2.5.1. 
184

 Jf. UNC TPDI 2.5.5. 
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For det fjerde identifiseres leveringspunktet for gass brukeren leverer til nettet 

i «Network Entry Provisions».
185

 Det er på leveringspunktet eiendomsretten til 

gassen går over til transportøren.  

3.2.3 Brukerens forpliktelser ved levering av gass til gassnettet 

Temaet for dette avsnittet er hvilke forpliktelser en bruker har når han leverer 

gass til gasstransportsystemet. Følgene av brudd på skiperens forpliktelser 

behandles også. 

En brukers forpliktelser ved levering av gass til gasstransportsystemet kan 

deles opp i to. Brukeren har for det første en kvalitetsforpliktelse; det kreves at 

gass som leveres til nettet er i samsvar med spesifikasjonene i kvalitetskravene. 

For det andre har brukeren en leveringsforpliktelse; gassen brukeren leverer til 

nettet skal fordeles jevnt over gassdøgnet («Gas Flow Day»). Jeg ser først på 

brukerens kvalitetsforpliktelse. 

 En bruker skal ikke tilby for levering eller levere gass til nettet hvis ikke 

gassen oppfyller gjeldende kvalitetskrav for systempunktet.
186

 Det er på 

leveringspunktet kravene må være oppfylt. Kvalitetsforpliktelsen motsvares som 

oftest av en rett for transportøren til å avvise gass som ikke er i tråd med 

kvalitetskravene.  

Det finnes to unntak fra brukerens forpliktelse til å levere gass som er i 

samsvar med kvalitetskravene. Det første unntaket gjelder hvis «Local 

Operating Procedures» inneholder regler som gir transportøren rett til å i 

begrensede perioder tillate levering av gass som ikke er i samsvar med kvalitets-

kravene.
187

 Unntak gjelder videre hvis det foreligger en «Special Delivery 

Arrangement».
188

 En «Special Delivery Arrangement» er grovt sett en særlig 

avtale for et inngangspunkt hvor transportøren godtar levering av gass som ikke 

er i samsvar med kvalitetskravene. 

Transportøren har rett til å avvise gass som ikke er i samsvar med 

kvalitetskravene.
189

 Det er ingen begrensninger i forhold til hvilke av 

kvalitetskravene som kan være avvisningsgrunnlag. Avvisningsretten inntrer 

                                           
185

 Jf. UNC TPDI 2.3.1c (iii) og 3.6.1. Leveringspunkt identifiseres for hvert rør hvor gass kan 
strømme inn i systemet («Individual System Entry Point»). 

186
 Jf. UNC TPDI 3.3.1. 

187
 Jf. UNC TPDI 3.3.1 og 2.6.6. 

188
 Jf. UNC TPDI 3.3.1 og 3.5, se særlig 3.5.1. 

189
 Jf. UNC TPDI 3.3.2, 3.3.7 og 2.4.3. 
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imidlertid først etter at gass som ikke oppfyller kvalitetskravene overstiger 

toleransegrensen for avvik oppstilt i kravene. Visse mindre avvik fra 

inngangsvilkårene godtas altså. Når avvisningsretten først er aktuell står 

transportøren fritt i avgjørelsen av om han vil avvise eller motta gassen.
190

 Han 

kan godta eller avvise gassen fullstendig eller delvis. 

Hvis gass som ikke er i samsvar med kvalitetskravene, etter at det er tatt 

hensyn til toleransegrensene, blir levert til totalsystemet, må brukerne erstatte 

transportørens tap.
191

 Dette gjelder selv om transportøren var klar over at han 

mottok gass som ikke overholdt kvalitetskravene.
192

 Når transportøren blir klar 

over at gass som blir eller har blitt levert vil gi transportøren rett til å kreve 

erstatning, skal han så snart det rimeligvis er praksisk mulig («reasonably 

practicable») informere brukerne om dette.
193

  Transportøren mister imidlertid 

ikke sitt erstatningskrav hvis han ikke får informert brukeren.  

Det er verdt å merke seg at ikke alle brudd på kvalitetskravene medfører 

erstatningsplikt for brukeren. Brukeren er ikke erstatningspliktig dersom det er 

kvalitetskravene til trykk eller lukt gassen ikke overholder.
194

 Imidlertid kan 

operatøren velge å avvise slik gass.
195

 Avvisningsretten går altså lengre enn 

erstatningsretten.  

Hvis flere brukere leverer gass til gasstransportsystemet på et inngangspunkt 

anses alle for å ha levert gass med samme leveringskarakteristika.
196

 Alle 

brukerne blir dermed erstatningspliktige til transportøren om gass som ikke er i 

samsvar med kvalitetskravene leveres til nettet.
197

 Transportørens 

erstatningskrav fordeles mellom brukerne i forhold til hvilken mengde gass den 

enkelte har levert til nettet.
198

Erstatningen til transportøren skal dekke alle rimelige kostnader påløpt på 

grunn av levering av gass som ikke er i samsvar med kvalitetskravene.
199

 

                                           
190

 En begrensning på transportørens mulighet til å velge å motta gassen kan finnes i lover og 
offentlige reguleringer, jf. TPDI 3.3.2b og GTC 1. 

191
 Jf. UNC TPDI 3.3.5 og 3.3.7. 

192
 Jf. UNC TPDI 3.3.3. 

193
 Jf. UNC TPDI 3.3.6. 

194
 Jf. UNC TPDI 3.3.5 og 3.4.6. 

195
 Jf. UNC TPDI 3.3.2 og 3.3.7 som ikke inneholder et slikt unntak som erstatningsplikten. 

196
  Jf. UNC TPDI 3.2.2 og 2.4.4. 

197
  Jf. UNC TPDI 3.3.5, se også TPDE 1.1.2c.  

198
  Jf. UNC TPDI 3.4.1 og 3.1.2. 

199
 Jf. UNC TPDI 3.3.5 og 3.4.1 og GTC 1, se også 3.4. 
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Transportøren får altså dekket sitt konkrete tap. Erstatningsbeløpet skal dekke 

alle utgifter ved vask eller rydding av relevante deler av gasstransportssystemet. 

Hvis transportøren har hatt utgifter ved å ta rimelige forholdsregler 

(«reasonable measures») for å sikre at det relevante systemet kan bli operert i 

samsvar med gjeldende offentlig regulering, skal brukeren også dekke dette. Det 

finnes imidlertid et tak på erstatningsbeløpet den enkelte bruker kan bli 

ansvarlig for. 
200

Jeg går nå over til å behandle skipernes leveringsforpliktelse. Brukeren skal 

levere dagens gassmengde i like kvantum per tidsenhet - den gassmengden 

brukeren leverer til nettet skal fordele seg jevnt på døgnets timer.
201

 Hvis 

endring i leveringsraten skjer, skal endringen i utgangspunktet kun skje fra 

starten av dagen.
202

 Hvis endringen først skal skje innen dagen, kan den først 

skje fra det tidspunktet brukeren melder ifra at endring skal finne sted.
203

  

Brukerens leveringsforpliktelse er en innsatsforpliktelse; brukeren skal gjøre 

«all reasonable endavours» for å levere gass i samsvar med bestemmelsene 

beskrevet over.
204

 Følgene av brudd på denne forpliktelsen er ikke særskilt 

regulert i avtalen.
205

  

I avtalen mellom National Grid NTS og operatøren av leveringsfasiliteten 

identifiseres det punktet eiendomsretten til gass går over til transportøren - 

leveringspunktet.
206

 Brukeren garanterer at han på leveringspunktet har 

eiendomsrett («title») til gass som blir levert eller tilbudt for levering til 

systemet.
207

 På dette tidspunktet garanterer brukeren at gassen vil være  

 «…free of any lien, charge, encumbrance or adverse claim (as to title or othervise), 
including any claim for any tax, royalty or other charge in respect of the 
production, gathering, processing and tendering of gas arising on or before delivery 
thereof to the Total System.»

208
  

                                           
200

 Se TPDI 3.4.2, 3.1.2 og GTC 2.7.1 for utregningen. 
201

  Jf. UNC TPDI 3.10.1, 3.10.2b og TPDC 1.8. 
202

 Jf. UNC TPDI 3.10.2a og 3.10.1. 
203

 Jf. UNC TPDI 3.10.1, 3.10.2a og TPDC 4.1.9c. 
204

  Jf. UNC TPDI 3.10.1.   
205

 UNC inneholder imidlertid generelle ansvarsbegrensningsregler i TPDV 8. Disse behandles 
ikke i avhandlingen, jf. avsnitt 1.3. 

206
 Jf. UNC TPDI 3.6.2 og 3.6.1. Se avsnitt 3.2.5 for nærmere redegjørelse for reglene. 

207
 Jf. UNC TPDI 3.6.3. 

208
 Jf. UNC TPDI 3.6.3 b). 
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Brukeren skal holde transportøren skadesløs for brudd på garantiene.
209

  

3.2.4 Transportørens mottaksforpliktelse 

I dette avsnittet behandles innholdet av transportørens mottaksforpliktelse, og 

følgene av at mottaksforpliktelsen ikke oppfylles.  

Utgangspunktet er at transportøren har plikt til å motta gass tilbudt for 

levering til nettet på inngangspunktene i et «Aggregate System Entry Point».
210

 

Solgt entrykapasitet på et «Aggregate System Entry Point» danner rammene for 

mottaksforpliktelsen. Mottaksforpliktelsen består i å motta gass så langt 

gassleveringene til nettet ikke overstiger den tilgjengelige faste entrykapasiteten 

det aktuelle punktet. Det er den faste inngangskapasiteten brukerne til sammen 

innehar på punktet som er avgjørende. Gasstransportavtalen inneholder ikke 

en mottaksforpliktelse for gass som leveres etter avbrytbar kapasitet. Imidlertid 

må bestemte grunner foreligge før National Grid NTS kan avbryte 

kapasiteten.
211

Med tilgjengelig kapasitet menes kapasitet som brukerne innehar på «Gas 

Flow Day», etter at det er regnet med eventuelle kapasitetssalg.
212

 Kapasitet som 

brukeren har solgt til National Grid NTS trekkes også ifra når omfanget av 

mottaksforpliktelsen bestemmes.
213

  

Det finnes unntak fra mottaksforpliktelsen i gasstransportavtalen.
214

 Her 

nevnes kun et par av unntakene. For det første kan operatøren nekte å 

akseptere en brukers levering av gass hvis vilkår i «Network Entry 

Provisions»
215

 ikke er oppfylt og dette for eksempel påvirker transportørens 

evne til operere det relevante systemet.
216

 At operatøroppgaven påvirkes av at 

vilkårene i «Network Entry Provisions» ikke er oppfylt er kun en av grunnene 

                                           
209

 Jf. UNC TPDI 3.6.4. 
210

 Jf. UNC TPDI 3.7.1. 
211

 Se avsnitt 3.1.2. 
212

 Jf. UNC TPDB 1.4b. Se avsnitt 3.1.3 for redegjørelse for handel med kapasitet. 
213

 Jf. UNC TPDI 3.7.1 og TPDB 2.10.8. 
214

 Se UNC TPDI 3.7.1 som generelt fastslår dette. 
215

 Regler og vilkår som angir kravene for levering av gass til nettet. «Network Entry 
Provisions» er en del av avtalen mellom National Grid NTS og operatøren av leverings-
failiteten, se avsnitt 3.2.2. 

216
 Jf. UNC TPDI 2.3.4. Denne virkningen er forbeholdt andre avvik fra «Network Entry 

Provisions» enn uoverensstemmelse med «Gas Entry Conditions». Følgen av at disse ikke 
er overholdt, er behandlet i avsnitt Del I3.2.3. 
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transportøren kan ha for å nekte mottak av gass.
217

 Et annet unntak fra 

mottaksforpliktelsen foreligger hvis den gassmengden som leveres overstiger 

den fysiske gasstrømmen et gasstransportrør har mulighet til å motta.
218

  

Verdt å merke seg er at hvis transportrestriksjoner foreligger eller ligger an til 

å bli aktuelle på et inngangspunkt, kan transportøren avbryte gasstrømmen på 

punktet.
219

 Dette er imidlertid ikke et unntak fra leveringsforpliktelsen så fremt 

den gassmengden som tilbys for levering til nettet ikke overstiger den faste, 

tilgjengelige, justerte kapasiteten på punktet.
220

Hvis transportøren ikke mottar gass slik han er forpliktet til, skal National 

Grid NTS betale en erstatning til brukerne.
221

 Det er de brukerne som innehar 

tilgjengelig, fast entrykapasitet på det aktuelle «Aggregate System Entry Point» 

den dagen transportøren ikke oppfyller sin mottaksforpliktelse som er 

erstatningsberettiget.
222

 Brukere som bare innehar avbrytbar kapasitet mottar 

ikke erstatning. 

Kort fortalt fastsettes erstatningen ved at at differansen mellom den 

gassmengden som ville ha blitt akseptert i samsvar med mottaksforpliktelsen og 

den kvantiteten som ble akseptert multipliseres med den største av to ulike 

rater.
223

 Grovt sett kan man si at den ene raten baserer seg på 

gjennomsnittsprisen av kvartalsvis og månedlig entrykapasitet. Den andre tar 

utgangspunkt i det beløpet National Grid NTS betaler for at brukerne overgir 

kapasitet til National Grid NTS. Erstatningen fordeles mellom brukerne etter 

hvor mye kapasitet den enkelte innehar.
224

 Erstatningsbeløpet National Grid 

NTS kan bli ansvarlig for ovenfor en bruker er imidlertid oppad begrenset i 

avtalen.
225

  

 

                                           
217

  Flere hjemler for avvisning finnes i TPDI 2.3.4.   
218

 Jf. UNC TPDI 3.8. 
219

 Jf. UNC TPDI 3.9.1 og GTC 2.4.1. 
220

 Jf. UNC TPDI 3.7.5. 
221

 Jf. UNC TPDI 3.7.2, 3.7.3 og 3.7.4, se også 3.7.7. 
222

 Jf. UNC TPDI 3.7.3. 
223

 Jf. UNC TPDI 3.7.1. 3.7.2, 3.7.3 og 3.7.7.  
224

 Se om de nærmere reglene i 3.7.3 og 3.7.4. 
225

 Se UNC TPDI 3.7.4 for utregningen. 
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3.2.5 Overgang av «title»  

Når gass leveres til totalsystemet på leveringspunket, går eiendomsretten 

(«title») til gassen over til transportøren: 

«Title and (without prejudice to any other provision of this section I) risk in gas 
delivered to the Total System at a System Entry Point shall pass to the Transporter 
at the relevant point of delivery established in accordance with paragraph 3.6.1.»

226

Kort fortalt er «title» i engelsk rett betegnelsen på en persons rett til å 

kontrollere og disponere over eiendom.
227

 Uttrykket brukes ofte grovt sett for å 

referere til en persons rett eller interesse i en ting.
228

 Man opererer med ulike 

typer av «title». Retten vil variere etter hjemmelsgrunnlaget, for eksempel etter 

om en ting er i «possession» (gir for eksempel rett til å utøve eksklusiv rådighet 

over eiendom) eller «ownership» (gir i utgangspunktet rett til å bruke og utnytte 

eiendom og til å overdra retten til andre). I det «title» betegner retten til å 

forføye over eiendom/ting er begrepet «råderett» etter min oppfatning det mest 

dekkende uttrykket i norsk rett. I juridisk teori er «title»-bestemmelsen i 

gasstransportavtalen forstått som at transportøren har eiendomsrett til gass i 

nettet.
229

 «Title» oversettes dermed med «eiendomsrett» i avhandlingen. 

Eiendomsretten («title») til gass går over til den brukeren som tar gass ut av 

nettet på et avtakspunkt.
230

 Det er altså mens gassen er inne i 

gasstransportsystemet transportøren som har eiendomsrett til den. 

Det er på leveringspunktet eiendomsretten går over til transportøren. 

Skiperen mottar ikke vederlag for gass som leveres til nettet. Gassen selges altså 

ikke til transportøren.   

Levering av gass til totalsystemet gir imidlertid brukeren rett til å forføye over 

et kvantum gass tilsvarende den mengden han har levert. Skiperen betaler ikke 

transportøren for den gassmengden han råder over, så fremt det er samsvar 

mellom levert gassmengde og den mengden skiperen forføyer over. Skiperen 

kan altså råde over gass i nettet uten at transportøren, som på dette tidspunktet 

                                           
226

 Jf. UNC TPDI 3.6.2. 
227

   Se Black’s Law Dictionary side 1493-1494, side 1183-1184 og side 1131, og Walker 1980 
side 1221. 

228
  Se Clarke/Kohler 2005 side 383.  

229
  Jf. Robson/Stanger/Tyler R.50: februar 2006 side 1357 (1-1146). 

230
 Jf. UNC TPDJ 3.7.3, se også 3.1.1. 
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har eiendomsrett til gassen, kan kreve en motytelse fra skiperen. Skiperens krav 

på ytelse fra transportøren kan karakteriseres som en fordring på ham.
231

  

Denne fordringen på transportøren kan realiseres på tre ulike måter: For det 

første kan skiperen ta gassmengden ut av totalsystemet. For det andre har han 

mulighet til å overdra fordringen til en annen skiper i nettet. For det tredje kan 

fordringen bli oppfylt i penger. Dette skjer automatisk hvis skiperen ikke råder 

over gassen på en av de to andre måtene. En kombinasjon av de tre 

alternativene er også mulig, for eksempel ved at skiperen tar noe gass ut av 

systemet og selger resten av fordringen til en annen skiper.  

Selv om transportøren har eiendomsrett til gass i nettet er ikke hans 

eiendomsrett absolutt i den forstand at transportøren står fritt til å forføye over 

gassen på den måten han ønsker. Man kan si at eiendomsretten er begrenset. 
Det er skiperens fordring på transportøren som begrenser transportørens 

eiendomsrett.  

Rekkevidden av fordringen og innholdet av transportørens eiendomsrett til 

gass i nettet er knyttet til begrepet om en skipers balanse. Det er dermed mest 

hensiktmessig å redegjøre for fordringen og eiendomsrettens rekkevidde etter at 

begrepet skiperens balanse er forklart. Jeg går derfor nærmere inn på fordringen 

i kapittel 7.    

3.2.6 Fastsettelse av leveringskvantum 

Gass som leveres til nettet på et inngangspunkt, anses for å være en ensartet 

gasstrøm.
232

 Hvis flere skipere en dag leverer gass på et inngangspunkt, er det 

ikke mulig å måle hvor mye gass den enkelte skiper har levert. Fastsettelse av 

hvor mye gass en bruker har levert til nettet er nødvendig for eksempel for å 

kalkulere brukerens leveringstariff, brukerens betalinger for å levere mer gass 

enn han har kjøpt kapasitet til, brukerens betaling for differanse mellom 

nominert og faktisk levering og hva brukeren må betale for å være i ubalanse.
233

 

Hvordan det bestemmes hvor mye gass den enkelte bruker har levert til nettet , 

behandles i dette avsnittet. 

                                           
231

  Se Hagstrøm 2003 side 25-27. 
232

  Jf. UNC TPDI 3.2, se også Robson/Stanger/Tyler R- 50: Februar 2006 side 1366 (1-1155). 
233

 Jf. UNC TPDE 1.1.1. Avgiftene kalles «NTS Commodity Charges», «Overrun Charges», 
«Scheduling Charges» og  «Daily Imbalance Charges».  
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 Den kvantiteten gass en skiper har levert til totalsystemet kalles «User’s 

Daily Quantity Input» (UDQI).
234

 UDQI bestemmes for hver bruker den 

enkelte «Gas Flow Day» og for hvert «System Entry Point». Nedenfor 

gjennomgås hovedreglene i hvordan UDQI bestemmes.  

Innen sju dager
235

 etter levering av gass til totalsystemet skal brukeren, hvis 

han har meldt fra om levering av gassen (nominert),
236

 fremlegge en rapport 

hvor han fastslår hvor mye gass han har levert på det aktuelle 

inngangspunktet.
237

 Rapporten kalles «Entry Allocation Statement». Hvis alle 

nominerende brukere har fremlagt rapporter
238

 og summen av gassmengden 

brukerne har gjort krav på i rapportene er lik den mengden gass som er målt
239

 

som levert til gasstransportsystemet, vil en nominerende brukers UDQI være lik 

den kvantiteten gass brukeren sier han har levert på det aktuelle 

systempunktet.
240

  

Hvis ikke alle nominerende brukere har fremlagt rapporter eller hvis den 

gassmengden brukerne hevder de har levert til systempunktene ikke tilsvarer 

den mengden som er målt som levert, vil en brukers UDQI bli bestemt ved å 

fordele den målte gassmengden mellom brukerne i forhold til den gassmengden 

brukerne har nominert for levering på inngangspunktet.
241

  Hvis gass blir levert 

til et inngangspunkt uten at noen brukere har fremlagt inputnominasjoner for 

det punktet, vil gassmengden bli fordelt mellom de brukerne som leverte gass 

                                           
234

 Jf. UNC TPDE 1.1.2a og 2.1.1. 
235

 Jf. UNC TPDE 2.1.2. Lørdag, søndag og alminnelige fridager teller ikke med, jf. GTC 
2.2.1b. 

236
 Se UNC TPDE 2.1.2 og 1.1.3b. Hvis brukeren er ansett for å ha nominert, skal han også 

fremlegge en «Entry Allocation Statement». Se avsnitt 3.3.3 for redegjørelse for 
nominasjoner.  En bruker som ikke har fremlagt en inputnominasjon kan også levere en 
«Entry Allocation Statement». For han gjelder imidlertid reglene om «Unauthorised Gas 
Flows», jf. TPDE 2.1.6c, se avsnitt 3.3.6.   

237
 Jf. UNC TPDE 1.1.3 og 2.1.2. Fullstendig oversikt over hva som skal presiseres i rapporten 

finnes i TPDE 2.1.2. Brukeren kan utnevne en person til å fremlegge rapportene på sine 
vegne. Regler om dette finnes i UNC TPDE 2.2, TPDV 6, se også TPDE 2.3. Det blir for 
detaljert å gå nærmere inn på dette. 

238
 Rapportene må være fremlagt innen «Entry Close-out Date», som er klokken 2400 på den 

femtende dagen i måneden etter den måneden gassen ble levert, jf. UNC TPDE 2.1.7a og 
1.8.1a. 

239
 Hvor mye gass som leveres til gasstransportsystemet på en dag måles etter reglene i UNC 

TPDI 2.5, se også TPDE 1.4.1. Ved å bli part til Uniform Network Code, godtar en skiper 
at målingen er bindende, jf. TPDI 2.5.5.  

240
 Jf. UNC TPDE 2.1.6b og 2.1.7. Se også 2.3.  

241
 Jf. UNC TPDE 2.1.8. 
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dagen før og i tilsvarende mengder som dagen før.
242

 For gass som leveres til 

nettet uten forutgående nominasjon, vil reglene om «Unauthorised Gas Flows» 

gjelde.
243

 Disse reglene vil bli gjort gjeldende ovenfor brukere som dagen før 

leverte gass på punktet hvis ingen brukere har nominert dagens levering. 

3.3 Meldinger til operatøren om levering av gass 
(inputnominasjoner) 

3.3.1 Innledning 

Tema for dette kapittelet er skiperens plikt til å melde fra til operatøren om 

levering av gass til nettet.  

Det er tre typer nominasjoner. Man skiller mellom nominasjoner for levering 

av gass til nettet (inputnominasjoner) og nominasjoner for avtak av gass fra 

nettet (outputnominasjoner). For gasshandel i nettet fremlegger dessuten 

partene handelsnominasjoner til operatøren.  

En skiper inputnominasjoner og outputnominasjoner på en dag trenger ikke 

angi samme gassmengde.
244

 Hvis skiperen setter inn og tar ut av nettet ulike 

mengder gass, vil han imidlertid havne i ubalanse og måtte betale for dette.
245

I avsnitt 3.3.2 redegjøres først for behovet for en nominasjonsplikt. Hvordan 

inputnominasjoner fremlegges behandles i avsnitt 3.3.2 nedenfor. 

Outputnominasjoner går jeg inn på i avsnitt 4.3 under kapittelet om avtak av 

gass fra gasstransportsystemet. Handelsnominasjoner behandles i kapittel 8 om 

gasshandel.   

En skiper kan endre en input- eller outputnominasjon med en renominasjon. 

Dette vil for eksempel være aktuelt hvis en skiper ser at han kommer til å levere 

mindre gass enn han hadde nominert. Hvordan en bruker renominerer 

inputnominasjoner er temaet for avsnitt 3.3.4.  

Hvis en skiper leverer et annet kvantum gass enn det nominerte, vil han 

måtte betale en avgift for dette. Avgiften må først betales etter at visse 

toleransegrenser er overskredet. Videre er avgiften differensiert etter hvor stort 

                                           
242

 Jf. UNC TPDE 2.1.9. 
243

 Jf. UNC TPDE 2.1.9b, se avsnitt 3.3.6. 
244

 Jf. UNC TPDC 1.3. 
245

 Se kapittel 6. 
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avviker mellom nominert og levert kvantum er. Avgift for over/underlevering i 

forhold til nominert volum behandles i avsnitt 3.3.5. 

Hvis en bruker leverer gass til nettet uten en forutgående nominasjon, vil 

leveringen karakteriseres som en «Unauthorised Gas Flow». Denne gass-

mengden vil bli tvangssolgt til National Grid NTS under gasstransportavtalen 

og skiperen vil ikke ha noen fordring på operatøren tilsvarende den leverte 

gassmengden. De nærmere reglene om dette er temaet for avsnitt 3.3.6. 

3.3.2 Behovet for nominasjonsplikten 

Som vi har sett i avsnitt 3.1 gir kapasitet en bruker rett til å levere gass til 

gasstransportsystemet. Brukere som skal avta gass fra nettet har også kapasitet 

for avtaket.
246

 Informasjon om hvor mye kapasitet brukerne innehar, gir 

imidlertid ikke nødvendigvis et riktig bilde av hvor mye gass som kommer til å 

bli levert eller avtatt fra nettet. For det første utnytter ikke en bruker 

nødvendigvis den kapasiteten han har kjøpt.  For eksempel kan en skiper som 

har kjøpt månedlig entry kapasitet ønske å levere gass på 20 av 30 dager. 

Videre vil det variere hvor mye gass som blir tatt ut av nettet, etterspørsel etter 

gass er for eksempel svært væravhengig. 

Gasstransportsystemet må imidlertid være i balanse hele tiden. Det er viktig 

at systemet blir holdt i balanse både av hensyn til systemets sikkerhet og 

effektivitet. Utførlig informasjon om hvor mye gass brukerne vil levere og avta 

fra nettet er derfor svært viktig, og slik fullstendig informasjon gir ikke den 

kontraherte kapasiteten. For å gjøre det mulig for National Grid Gas å utføre 

operatøroppgavene, særlig balanseringsoppgaven, har enkelte skiper derfor 

plikt til å meddele operatøren levering og avtak av gass fra nettet ved input- og 

outputnominasjoner.
247

3.3.3 Inputnominasjoner  

Temaet for dette avsnittet er innholdet av en skipers plikt til å fremlegge 

inputnominasjoner.
248

 Jeg vil først behandle hvilken informasjon input-

nominasjon skal inneholde og innenfor hvilke tidsrammer nominasjonen skal 

fremlegges. 

                                           
246

 Avtakskapasitet behandles i avsnitt 4.2. 
247

 Jf. UNC TPDC 1.1.1. Hvordan balansering av nettet skjer behandles i kapittel 5. 
248

  Jf. UNC TPDC 3.1.1. 
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En inputnominasjon avgis for hvert inngangspunkt,
249

 og det er oppstilt 

formkrav til nominasjonene i gasstransportavtalen. I inputnominasjonen må 

skiperen opplyse om når han skal levere gass til systemet, sin identitet, hvilke 

inngangspunkt leveringen vil skje på og hvilken mengde gass brukeren skal 

levere til gasstransportsystemet.
250

 Dessuten må enten volum eller «calorific 

value» av gass som skal leveres fremgå av nominasjonen.
251

  

Tidsfristen for å nominere gass for levering til nettet er klokken 1430 dagen 

før levering.
252

 Brukerne kan tidligst fremlegge en inputnominasjon 30 dager før 

den dagen levering av gass til gasstransportsystemet skal skje («Gas Flow 

Day»).  

Hvis en skipers inputnominasjon ikke oppfyller formkravene eller hvis 

nominasjonen ikke er fremlagt innenfor tidsrammene for nominasjonen, kan 

National Grid NTS velge mellom å avvise eller godkjenne brukerens 

nominasjon.
253

  

National Grid NTS kan også avvise nominasjonen hvis den angir en 

«calorific value», eller et volum som innebærer en «calorific value», som ikke 

er i samsvar med gjeldende kvalitetskrav.
254

Videre kan operatøren velge å avvise nominasjonen hvis den innbefatter flere inngangspunkt 
(som nevnt foran skal det fremlegges en inputnominasjon for hvert inngangspunkt) eller hvis 
den er fremlagt for et inngangspunkt hvor det i et vedlikeholdsprogram er bestemt at gass ikke 
skal bli levert på den aktuelle dagen.

255
  

 

De manglene ved en inputnominasjon som kvalifiserer til avvisning av 

nominasjonen er altså oppstilt i avtalen. Hvorvidt National Grid NTS faktisk 

skal godkjenne eller avvise en inputnominasjon hvis en av grunnene foreligger, 

er opp til operatøren.
256

  

Hvis en brukers inputnominasjon avvises, eller hvis brukeren ikke har 

fremlagt en inputnominasjon innen fristen, er ikke nominasjonsplikten 

                                           
249

 Jf. UNC TPDC 3.2.1, se også TPDA 2.2.1. 
250

 Jf. UNC TPDC 3.2.2. 
251

 Kort fortalt betegner «Calorific Value» energiinnholdet i gassen, se nærmere i avsnitt 3.2.2. 
252

  Jf. UNC TPDC 3.3.1 og 1.2, se også GTC 2.2.1d. 
253

 Jf. UNC TPDC 3.4.1.  
254

 Se om kvalitetskravene i avsnitt 3.2.2. 
255

 Jf. UNC TPDC 3.4.1a, 3.2.1, 3.2.3 og TPDL 1.2.1. 
256

 Jf. UNC TPDC 3.4.1. 

48 



oppfylt.
257

 Hvis brukeren leverer gass til nettet uten at nominasjonsplikten er 

oppfylt, gjelder reglene om levering av gass uten forutgående inputnominasjon 

(«Unauthorised Gas Flows»).
258

 Selv om en bruker fremlegger en inputnominasjon før «Gas Flow Day» tas 

ikke avgjørelsen av om nominasjonen skal avvises eller godkjennes før 

tidsfristen for å fremlegge inputnominasjoner går ut.
259

 Hvis National Grid NTS 

ikke har avvist en fremlagt inputnominasjon innen 60 minutter etter fristen, 

anses nominasjonen som godkjent.
260

 Dette betyr at nominasjoner som ikke er 

avvist innen klokken 1530 dagen før levering vil være godkjent. Når National 

Grid NTS har godkjent, eller anses for å ha godkjent, en nominasjon, kan ikke 

avgjørelsen endres selv om operatøren senere oppdager at nominasjonen skulle 

vært avvist.
261

Når inputnominasjonen er godkjent eller anses som godkjent, er brukerens 

forpliktelse til å avgi nominasjoner oppfylt.
262

 Når skiperen har nominert gass 

for levering til gasstransportsystemet, har han plikt til å levere gass til systemet i 

samsvar med det kvantumet som er nominert for levering på de enkelte 

inngangspunktene.
263

 Hvis skiperen ikke gjør dette vil han, etter visse 

toleransegrenser er overskredet, måtte betale en avgift for over-

/underleveringen.  Han beholder imidlertid fordringen han får på transportøren 

ved levering av gass til nettet.
264

  

Etter Uniform Network Code kan en bruker fremlegge en inputnominasjon 

hvor gassmengden som nomineres til levering er satt til null.
265

 Dette vil være 

aktuelt for brukeren dersom han er usikker på om han kommer til å levere gass 

til nettet. For brukeren er det flere fordeler med å fremlegge en input-

nominasjon på null hvis brukeren muligens skal levere gass, i forhold til å ikke 

nominere. For det første har brukeren så fremt han har nominert til null 

                                           
257

  Jf. UNC TPDC 3.4.3. Unntak gjelder hvis brukeren fremlegger en «New Renomination», se 
i avsnitt 3.3.4.  

258
 Se om disse reglene i avsnitt 3.3.6. 

259
 Jf. UNC TPDC 3.4.2 og 1.2. Det vi klokken 1430 dagen før levering. 

260
 Jf. UNC TPDC 3.4.4. 

261
 Jf. UNC TPDC 1.10b. 

262
 Jf. UNC TPDC 3.1.1 og 1.1.4. 

263
 Jf. UNC TPDF 3.1.1.  

264
 Over-/underlevering i forhold til nominert volum behandles i avsnitt 3.3.5. 

265
  Jf. UNC TPDC 1.1.6. 
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mulighet til å endre nominasjonen senere.
266

 For det andre vil en bruker som 

leverer gass etter en inputnominasjon på null, bare måtte betale en avgift for 

overleveringen. Han beholder fordringen han får på transportøren ved levering 

av gass til nettet, i motsetning til om han leverer gass til nettet uten å ha 

nominert. Gass som leveres til nettet uten forutgående nominasjon vil nemlig 

bli tvangskjøpt av operatøren, og skiperen mister retten til å råde over 

gassmengden. Denne regelens rekkevidde innskrenkes noe på grunn av en 

spesialregel for inputnominasjoner til NTS-systemet. Hvis brukeren ikke har 

fremlagt en inputnominasjon på et inngangspunkt på NTS-systemet anses han 

etter gasstransportavtalen for å ha nominert til null.
267

 Hvis brukeren etter dette 

leverer gass på systempunktet vil det, siden han anses for å ha nominert, være 

reglene om overlevering i forhold til nominert volum som gjelder, ikke reglene 

om levering av gass uten forutgående nominasjon («Unauthorised Gas Flows»). 

3.3.4 Endring av nominasjoner 

Temaet i dette avsnittet er endringer av fremlagte inputnominasjoner. 

Utgangspunktet er at en inputnominasjon ikke kan endres etter at tidsfristen 

for å fremlegge nominasjonen har gått ut.
268

   I fastsatte tilfeller kan imidlertid 

en bruker til en viss gras endre nominasjonen, og også fremlegge nye 

nominasjoner, etter at fristen for å fremlegge nominasjonen er utløpt.
269

 

Endringen skjer ved renominasjoner. Nedenfor behandles først en brukers 

behov og insentiver for å renominere.  Det vurderes om brukeren har plikt til å 

renominere. Deretter ser jeg på de viktigste reglene som fastslår i hvilken 

utstrekning brukeren renominere en inputnominasjon.  

Nominasjoner betegner en brukers planer for levering og avtak av gass fra 

nettet. Disse planene kan endre seg etter at tidfristen for å fremlegge vanlige 

nominasjoner er utløpt, for eksempel på grunn av værforandringer som fører til 

økt konsum av gass og gasshandel i nettet.
270

 Hvis en bruker for eksempel 

                                           
266

  Jf. UNC TPDC 4.1.3a som fastslår hovedregelen om at nominasjoner må være fremlagt for 
at brukeren senere skal ha rett til å renominere. Det finnes imidlertid unntak, se avsnitt 
3.3.4 om renominasjoner. 

267
 Jf. UNC TPDC 3.2.4 og 1.1.4. 

268
  Jf. UNC TPDC 4.1.1, se også 1.2. 

269
  Jf. UNC TPDC 4.1.2.  

270
 Jf. Weston 1997 side 46. 
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ønsker å levere mindre gass enn den nominerte gassmengden, kan han endre 

nominasjonen ved en renominasjon.  

Brukeren har et økonomisk insentiv til å til enhver tid ha korrekte 

nominasjoner – det vil si nominasjoner som gjenspeiler hans faktiske planer for 

levering og avtak av gass. Hvis det er en differanse, som overstiger en 

toleransegrense, mellom den mengden gass brukeren leverer/avtar fra 

totalsystemet og brukerens nominasjoner, vil brukeren måtte betale en avgift for 

dette.
271

 Hvis skiperen renominerer unngår han denne avgiften.  

For operatøren er renominasjonene sentrale. Nominasjoner er National Grid 

NTS’ fremste kilde til informasjon om hvor, når og i hvilken mengde gass vil bli 

levert og tatt ut av totalsystemet. Ut ifra blant annet nominasjonene får 

operatøren et inntrykk av om balanseringstiltak vil være nødvendig. For 

operatøren er det dermed viktig at nominasjonene til enhver tid gjenspeiler en 

brukers planer for levering og avtak av gass.  

Det kan spørres i hvilken utstrekning skiperen har plikt til å renominere. En 

bruker er etter Uniform Network Code pålagt å bruke «all reasonable 

endeavours» for å sikre at det er samsvar mellom kvantitet, rater og tidspunkt 

han akter å levere eller ta ut gass fra totalsystemet og nominasjonene.
272

 

Skiperens plikt til å renominere er altså en innsatsforpliktelse.
273

   

Det neste spørsmålet i hvilken utstrekning en bruker kan renominere en 

inputnominasjon. Man skiller mellom tilbaketrekking og endring av 

inputnominasjonen. Etter at nominasjonsfristen er gått ut, kan ikke brukeren 

trekke tilbake nominasjonen.
274

 Imidlertid kan nominasjonen endres ved en 

renominasjon etter nominasjonsfristen.  

Som det vil fremkomme nedenfor har brukeren en vid adgang til å endre inputnominasjonen. 
Det er vanskelig å se noen realitet i regelen om at en bruker ikke kan trekke tilbake en 
nominasjon når endringsadgangen er så vid som den er. En bruker som ikke vil levere gass til 
nettet til tross for at han har fremlagt en inputnominasjon, vil ønske å trekke tilbake 
inputnominasjonen. Dette har han ikke anledning til etter klokken 1430 dagen før levering. 
Hvis brukeren endrer nominasjonen til null, oppnår han samme resultat som om nominasjonen 
var blitt trukket tilbake.  

                                           
271

  Avgiften behandles i avsnitt 3.3.5. 
272

 Jf. UNC TPDC 1.1.5. 
273

  Se Hagstrøm 2003 side 115 – 119. 
274

  Jf. UNC TPDC 4.1.1 og 1.2. 
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I Uniform Network Code er det fastsatt begrensninger for når en input-

nominasjon kan endres ved en renominasjon. I avhandlingen behandles de 

mest sentrale begrensningene.
275

   

Den første begrensningen er tidsrammene for når en renominasjon kan 

fremlegges.
276

 Siste frist for å fremlegge en renominasjon er klokken 0400 på 

«Gas Flow Day». Det tidligste tidspunktet en skiper kan endre en nominasjon 

ved en renominasjon, er klokken 1500 dagen før «Gas Flow Day». En 

inputnominasjon kan dermed endres en halv time etter at fristen for å fremlegge 

denne utløp.  

For det andre kan skiperen i utgangspunktet bare kan fremlegge en 

renominasjon på et inngangspunkt hvor han på forhånd har avgitt en 

nominasjon.
277

 Det oppstilles imidlertid et unntak for nye renominasjoner 

(«New Renominations»). Dette er inputnominasjoner som en bruker kan 

fremlegge i form av en renominasjon.
278

 Selv om fristen for å fremlegge 

inputnominasjoner har gått ut, har altså skiperen fortsatt mulighet til å 

nominere gass for levering.  

Når adgangen til å fremlegge nye renominasjoner for levering av gass til 

nettet er så vid, kan det spørres om brukeren kan velge å fremlegge nye 

renominasjoner i stedet for inputnominasjoner innen den ordinære tidsfristen. 

Renominasjoner fremlegges nærmere levering enn ordinære inputnominasjoner 

og brukeren har da antakeligvis bedre informasjon om sine leveringer. 

Imidlertid har brukeren har etter Uniform Network Code en innsatsforpliktelse 

(han er pålagt i Uniform Network Code å gjøre «all reasonable endavours») til 

å nominere før den dagen han vil levere gass til nettet.
279

  

For det tredje danner brukerens entrykapasitet en begrensning for hvilke 

inngangspunkt brukeren kan renominere på.
280

 Det er forholdet mellom hvor 

mye gass som skal leveres per tidsenhet og entrykapasitet som innskrenker 

hvilke inngangspunkt brukeren kan renominere på. Mengden gass brukeren 

skal levere per tidsenhet er den nominerte gassmengden delt på 24.
281

 Hvis den 
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 Se UNC TPDC 4.1.3 hvor alle begrensningene er bestemt. 
276

 Jf. UNC TPDC 4.1.3b og 1.2. 
277

 Jf. UNC TPDC 4.1.3a. 
278

  Jf. UNC TPDC 4.1.3a, 4.1.9a og 4.1.11a.  
279

 Jf. UNC TPDC 1.1.5 og 1.1.2g. 
280

 Jf. UNC TPDC 4.1.4. 
281

  Jf. UNC TPDI 3.10 og TPDC 1.8.  
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gassmengden brukeren skal leverere per tidsenhet på et inngangspunkt 

overstiger 1/24 av brukerens tilgjengelige entrykapasitet har ikke brukeren 

adgang til renominere på dette punktet. En sannsynlig begrunnelse for regelen 

er at renominasjoner skjer såpass nært levering. En slik begrensning finnes ikke 

for vanlige inputnominasjoner. Brukerens entrykapasitet har der ingen 

betydning for adgangen til å nominere gass for levering til nettet. 

Jeg går nå over til å behandle når og hvordan en renominasjon skal 

fremlegges. Etter gasstransportavtalen skal det gå minst en time fra 

renominasjonen fremlegges og til endringen i levering begynner.
282

 Endringen 

kan bare skje timesvis.
283

 Formkravene til renominasjoner er i utgangspunktet 

de samme som formkravene til inputnominasjoner.
284

 I tillegg må brukeren 

opplyse hvilken inputnominasjon han vil endre,
285

 og om når endringen skal 

gjelde fra.
286

  

NGN kan velge mellom å avvise eller godkjenne renominasjoner hvor 

formkravene ikke er fulgt.
287

 Som for inputnominasjoner anses renominasjonen 

for godkjent hvis den ikke har blitt avvist innen en time etter den var 

fremlagt.
288

 Verdt å merke seg er at det ikke en avvisningsgrunn i seg selv at 

balanseringstiltak i løpet av dagen vil bli resultatet av endringene under 

renominasjonen.
289

Bestemmelsen som fastslår når National Grid NTS kan velge å avvise eller godkjenne en 
renominasjon viser bare til formkravene som gjelder for vanlige nominasjoner og ikke til de 
spesielle kravene til renominasjoner. Det kan da spørres om det ikke er en avvisningsgrunn at 
en renominasjon ikke fyller disse særlige kravene. På den ene side bestemmer UNC TPDC 4.1.7 
når en renominasjon skal anses som godkjent hvis National Grid NTS ikke avviser den i 
samsvar med TPDC 4.1.6, som er den bestemmelsen som bare viser til formkravene for vanlige 
inputnominasjoner. Det slås imidlertid fast senere i gasstransportavtalen at National Grid NTS 
ikke behøver å bestemme om en renominasjon er i samsvar med kravene i TPDC 4 før de 
avviser eller godkjenner nominasjonen.

290
 TPDC 4 omhandler alle formkrav til renominasjoner. 
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  Jf. UNC TPDC 4.1.9c og 4.1.10. 
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  Jf. UNC TPDC 1.9 og 4.1.10. 
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  Jf. UNC TPDC 4.1.5. 
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  Jf. UNC TPDC 4.1.5 a. Dette gjelder ikke når brukeren fremlegger nye renominasjoner. 
286

  Jf. UNC TPDC 4.1.5b og 4.1.9c.  
287

  Jf. UNC TPDC 4.1.6 med videre henvisninger.  
288

 Jf. UNC TPDC 4.1.7a. 
289

  Jf. UNC TPDD 1.2.3. 
290

 Jf. UNC TPDC 4.3.1. 
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Det må da antas at operatøren også kan avvise en renominasjon som ikke oppfyller 
tilleggskravene.  

En godkjent renominasjon erstatter den tidligere nominasjonen.
291

 Hvis en 

renominasjon blir avvist, skal den opprinnelige nominasjonen fremdeles 

gjelde.
292

3.3.5 Over/underlevering i forhold til nominert volum 

Når en skiper har nominert en mengde gass for levering til nettet, har han plikt 

til å levere gass i samsvar med det nominerte volumet. Hvis skiperen leverer
293

 

mer eller mindre gass enn det nominerte kvantumet, vil han måtte betale en 

avgift for over/underleveringen. Avgiften kalles «Scheduling Charges».
294

 Her 

behandles en brukers betaling for avvik mellom det kvantumet gass som er 

nominert for levering og det faktisk leverte, altså forholdet mellom 

inputnominasjoner og levert gass. Jeg ser først på begrunnelsen for avgiften. 

Redegjørelse for når avgiften inntrer og hvordan den bestemmes følger deretter. 

Begrunnelsen for at skiperne må betale en avgift for over/underlevering i 

forhold til nominert volum, er todelt. For det første skaper avgiften et 

økonomisk insentiv for skiperne til å nominere korrekt. For det andre skal 

avgiften dekke de uventede balanseringsutgiftene National Grid NTS får som 

en følge av over/underleveringene. Nominasjonene en svært viktig kilde for 

National Grid NTS til informasjon om hvorvidt balanseringstiltak vil være 

nødvendig. Hvis de faktiske leveringene av gass er forskjellig fra det nominerte 

kvantumet, kan operatøren måtte utføre uforutsette balanseringshandler. Det er 

balanseringstiltak på grunn av slike forhold «Scheduling Charges» dekker.
295

Jeg går nå over til å behandle når plikten til å betale «Scheduling Charges» 

inntrer. Utgangspunktet er at en skiper som leverer mer eller mindre gass til 

totalsystemet enn det kvantumet han har nominert for levering, må betale en 

avgift for over-/underleveringen.
296

 Visse avvik aksepteres, det er først når 

differansen overstiger fastsatte toleransegrenser at avgiften må betales. Trolig 
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 Jf. UNC TPDC 4.1.8. 
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  Jf. UNC TPDC 4.1.6. Dette vil ikke gjelde for nye renominasjoner, der finnes det ingen på 
forhånd gjeldende nominasjon på tidspunktet for den nye renominasjonen. 
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  Fastsettelsen av hvor mye gass en bruker har levert til gasstransportsystemet behandles i 

avsnitt 3.2.6. 
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  Jf. UNC TPDF 1.1.2b og 3.1.1. 
295

  Jf. UK Robson/Stanger/Tyler R.50: februar 2006 side 1361 (1-1152). 
296

  Jf. UNC TPDF 3.1.1. 
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skyldes avvikstoleransen en erkjennelse av at fullt samsvar mellom nominert og 

levert gassmengde kan være vanskelig for en skiper.  

Med det nominerte kvantumet menes i denne forbindelse det kvantumet som 

etter skiperens nominasjoner var gjeldende på slutten av den dagen levering 

skal skje.
297

 En brukers renominasjoner vil dermed oppdatere brukerens 

nominasjoner og eventuelt hindre at brukeren må betale avgiften for 

over/underlevering i forhold til nominert volum. Økonomisk sett vil det da 

lønne seg for skiperen å renominere hvis han av ulike grunner vil levere en 

annen mengde gass enn den først nominerte. 

Det er tre ulike trinn for avgiften. Først er det en toleransegrense på 3 % før 

avgiften i det hele tatt inntrer.
298

 Dette betyr at en bruker kan levere opp til 3 % 

mer eller mindre gass enn den nominerte kvantiteten uten å måtte betale for 

avviket. Avgiften inntrer først når skiperens levering av gass til 

gasstransportsystemet medfører et avvik på mellom 3 % og 5 % i forhold til 

nominert levering.
299

 En høyere avgift må betales hvis avviket overstiger 5 %.
300

  

Det finnes to ulike avgiftssatser for betaling for differansen mellom nominert 

og levert mengde gass. Begge satsene er en viss prosent av «System Average 

Price», som er en gjennomsnittspris alle gassalg på en dag.
301

 Avgiften regnes ut 

ved å først fastsette hvor mye mer/mindre gass skiperen har levert som 

overstiger toleransegrensen på 3 %, men som er innenfor toleransegrensen på 5 

%. Denne mengden gass multipliseres så med 2 % av «System Average Price» 

for den dagen leveringen fant sted.
302

 Hvis leveringen av gass overstiger 

toleransegrensen på 5 %, betales en avgift tilsvarende den mengden gass som 

leveres ut over toleransegrensen multiplisert med 5 % av «System Average 

Price» for leveringsdagen.
303

  

Selv om skiperen over- eller underleverer i forhold til den gassmengden han 

har nominert for levering, mister han ikke fordringen på operatøren han får ved 

å levere gass til nettet. Dette står i motsetning til levering av gass til nettet uten 

forutgående nominasjon, som er emnet i neste avsnitt. 
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 Jf. UNC TPDC 1.1.2f. 
298

  Jf. UNC TPDF 3.2.1c, a, e (ii) og 3.2.2. TPDF 3.2.1 viser til 3.4. Denne bestemmelsen finnes 
ikke i Uniform Network Code og jeg har fått bekreftet fra operatøren at dette er en feil. 
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  Jf. UNC TPDF 3.2.1c, a, e(i) og 3.2.2. 

300
 Jf. UNC TPDC 3.2.1f, b og d og 3.2.2. 
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  I avsnitt 3.5 redegjøres det nærmere for hvordan «System Average Price» bestemmes.  

302
  Jf. UNC TPDF 3.2.2a og 3.2.1 b og e. 

303
  Jf. UNC TPDF 3.2.2, 3.2.1f og 3.2.1d. 
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En særskilt utjevningavgift gjelder for «Scheduling Charges». Det er nemlig et 

prinsipp i gasstransportavtalen at National Grid NTS ikke skal tjene eller tape 

på avgiften skiperne skal betale hvis de ikke leverer det nominerte kvantumet 

gass til nettet.
304

 På grunn av dette prinsippet kan skiperne måtte betale ekstra 

beløp til National Grid NTS senere eller få tilbakebetalt (deler av) avgiften av 

National Grid NTS senere.
305

 

3.3.6 Levering av gass uten forutgående nominasjon 

I dette avsnittet redegjøres det for hvordan gass som leveres til 

gasstransportsystemet uten at forutgående nominasjon er fremlagt, behandles. 

Nedenfor redegjøres først for når reglene kommer til anvendelse. 

En bruker som ikke har fremlagt en inputnominasjon, inkludert en ny 

renominasjon, er en «non-nominating» bruker.
306

 Hvis en «non-nominating» 

bruker leverer gass til nettet vil gassmengden være en «Unauthorised Gas 

Flow».
307

 Hvis ingen brukere har nominert gass for levering, og gass likevel 

leveres på inngangspunktet, vil «Unauthorised Gas Flow» bli fordelt mellom 

brukerne som leverte gass dagen før.
308

  

Som redegjort for i avsnitt 3.3.3 gjelder en spesiell regel for 

inputnominasjoner til NTS-systemet. Hvis brukeren ikke har fremlagt en 

inputnominasjon på et inngangspunkt på NTS-systemet anses han for å ha 

nominert til null.
309

 Hvis brukeren leverer gass på systempunktet vil det, siden 

han anses for å ha nominert, være reglene om overlevering i forhold til 

nominert volum som gjelder, ikke reglene om levering av gass uten forutgående 

nominasjon. En bruker kan imidlertid ikke hvile seg på særregelen ved å 

unnlate å nominere og heller bare betale for overleveringen. En bruker er 

nemlig pålagt å gjøre «all reasonable endavours» for å nominere før 
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 Jf. UNC TPDF 1.1.2d. 
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 De nærmere reglene finnes i UNC TPDF 4. 
306

  Jf. UNC TPDE 1.1.3.  
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  Jf. UNC TPDE 4.1.1. 
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  Jf. UNC TPDE 4.1.1a og 2.1.9. Gassmengden fordeles i forhold til den mengden gass 
brukene leverte dagen før. 

309
 Jf. UNC TPDC 3.2.4 og 1.1.4. 
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leveringsdagen og for å oppdatere nominasjoner i forhold til levering av gass til 

nettet.
310

Når en bruker leverer gass til nettet får han normalt en fordring på 

operatøren tilsvarende den gassmengden han leverte. Denne fordringen får ikke 

en bruker som leverer gass uten å ha nominert leveringen («Unauthorised Gas 

Flow»). Gass som leveres til nettet uten forutgående nominasjon vil nemlig ikke 

bli tatt med i fastsettelsen av en brukers daglige ubalanse, som bestemmer 

rekkevidden av fordringen på transportøren.
311

  

I stedet vil gass som leveres uten å forutgående nominasjon bli tvangskjøpt av 

National Grid NTS.
312

 Selv om brukeren har levert gass til nettet kan han da 

ikke ta gass ut av nettet eller selge fordringen på gassen videre uten å komme i 

negativ ubalanse.
313

 Skiperen vil motta en dårlig pris for gass tvangskjøpt av National Grid NTS 

fordi brukeren ikke nominerte leveringen. Summen operatøren betaler for 

gassen er gassmengden multiplisert med den laveste prisen National Grid Gas 

selger gass for balanseringsformål («System Marginal Sell Price»).
314

  

Som kapittel 5 vil vise, kjøper og selger operatøren gass for å holde nettet i balanse. Dette skjer 
hovedsakelig ved hjelp av et marked kalt OCM. Det er den laveste prisen National Grid selger 
gass for på OCM som brukes for å regne ut hva operatøren får betalt for gass han leverer til 
nettet uten å ha nominert.  

Brukeren må imidlertid betale leveringstariffer for gass han leverer uten 

forutgående nominasjon. For dette formålet tas nemlig «Unauthorised Gas 

Flows» med i fastsettelsen av hvor mye gass brukeren har levert til nettet 

(UDQI).
315
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 Jf. UNC TPDC 1.1.5. 
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  Jf. UNC TPDE 4.1.3. Se om fordringens rekkevidde i avsnitt 7.3. 
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  Se avsnitt 7.2. 
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  Jf. UNC TPDE 4.2.2a (ii) og TPDF 1.2.1b. 
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 Jf. UNC TPDE 4.1.2, se også 4.1.3. 
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3.4 Avtalens force majeure-fritak 

3.4.1 Generelt om force majeure-reguleringen 

Formålet med dette kapittelet er å gi en oversikt over gasstransportavtalens 

force majeure-regulering.  

Uniform Network Code inneholder et generelt force majeure-fritak. Force 

majeure-reguleringen gjelder begge parter, dvs at både skipere og National Grid 

NTS er fritatt for kontraktsbruddsansvar dersom force majeure fører til at 

parten ikke yter kontraktsmessig.
316

   

Videre omfatter force majeure-reguleringen alle partenes forpliktelser. Både 

at forpliktelsene ikke oppfylles og at oppfyllelsen er forsinket omfattes.
317

 

Manglende betalingsevne er imidlertid ikke en force majeure-hendelse.
318

En part må normalt prestere sin ytelse selv om den annen part ikke oppfyller 

kontraktsmessig på grunn av force majeure (han har vederlagsrisikoen). Dette 

er mest praktisk i forhold til skiperens betaling for transportørens tjenester. For 

eksempel vil skiperen måtte betale kapasitetstariffer selv om han ikke kan 

utnytte kapasiteten ved å levere gass til nettet hvis transportøren på grunn av 

force majeure ikke mottar gass tilbudt for levering. Et unntak gjelder imidlertid 

hvis transportøren på grunn av force majeure ikke gjør gass tilgjengelig for 

avtak fra nettet i en lengre periode enn sju dager.
319

 Fra den syvende dagen skal 

ikke skiperen betale kapasitetstariffer så lenge force majeure foreligger. 

Gasstransportavtalens force majeure-definisjon inneholder fire vilkår for at 

force majeure skal være fritaksgrunn for en parts kontraktsbruddsansvar. For 

det første må det foreligge en relevant force majeure-hendelse. For det andre 

må hendelsen ikke kunne ha vært unngått. For det tredje må virkningen av 

force majeure-hendelsen være at parten ikke oppfyller kontraktsmessig. For det 

fjerde må det være årsakssammenheng mellom force majeure-hendelsene og 

partens mangelfulle eller manglende oppfyllelse. Den påvirkede part har 

dessuten en varslingsplikt og en plikt til å forsøke å overvinne force majeure-

hendelsen og gjenoppta utførelsen av sine kontraktsforpliktelser.  

                                           
316

 Jf. UNC GTB 3.1.1, 2.3.1 og 2.3.2a.   
317

 Jf. UNC GTB 3.1.1. 
318

 Jf. UNC GTB 3.1.2. 
319

 Se avsnitt 4.4.1 om kapasitetstariffer for avtakskapasitet. 
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Virkningen av at en part ikke yter kontraktsmessig på grunn av force majeure 

er at parten fritas for sitt kontraktsbruddsansvar.
320

 Uniform Network Codes force majeure-regulering bestemmer ikke hvem av 

partene som har bevisbyrden for at force majeure foreligger. Man må da falle 

tilbake på den generelle regelen om at det er den parten som påberoper seg 

force majeure-fritak som har bevisbyrden for at vilkårene foreligger.
321

I avsnitt 3.4.2 behandles de fire vilkårene for force majeure-fritak. Virkningen 

av force majeure er temaet for avsnitt 3.4.3. Den påvirkede parts plikter ved 

force majeure behandles i avsnitt 3.4.4.  

3.4.2 Vilkårene for force majeure-fritak 

Uniform Network Codes force majeure-definisjon inneholder de fire vilkårene 

for at force majeure skal være fritaksgrunn for kontraktsbruddsansvar. Med 

force majeure menes i avtalen:  

“…any event or circumstance, or any combination of events and/or circumstances, 
the occurrence of which is beyond the reasonable control of, and could not have 
been avoided by steps which might reasonably be expected to have been taken by, a 
Party (the «Affected Party») and which causes or results in the failure of the 
Affected Party to perform or its delay in performing any of its obligations owed to 
any other Party or Parties (each an «Other Party») under the Code…, 
including…”

322

Force majeure har ingen generell betydning i engelsk rett – hvilke hendelser 

som er force majeure-tilfeller kommer an på en tolkning av den enkelte 

avtale.
323

 Jeg ser først på hva som kreves for at en hendelse skal være en 

relevant force majeure-hendelse etter Uniform Network Code. Dette er det 

første vilkåret for force majeure-fritak.  

I definisjonen av force majeure fremkommer når en hendelse vil være en 

relevant force majeure-hendelse. Alle hendelser («any event or circumstance») 

kan i prinsippet være force majeure-hendelser. Ordet «event» tyder rent 

språklig på et plutselig inntrådt forhold. «Circumstances» henviser på noe 

mindre plutselig. Det kreves ikke at en hendelse er årsaken til at parten ikke 

                                           
320

 Jf. UNC GTB 3.2.1. 
321

 Se Chitty 2004 side 861 og Berg 1995 side 68 til 69, begge med henvisning til rettspraksis. 
322

 Jf. UNC GTB 3.1.1. 
323

 Jf. Swadling 1995 side 7 og 8, Berg 1995 side 59 og Chitty 2004 side 866. Se også Mestad 
1991 side 40 -46 om force majeure i engelsk rett. 
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kan oppfylle, også en kombinasjon av flere hendelser kan være en force 

majeure-hendelse («any event and/or circumstances»). Imidlertid må det at 

hendelsen inntrer være utenfor partens rimelige kontroll («…the occurence of 

which is beyond the reasonable control of…»). Merk at det er hendelser utenfor 

partens rimelige kontroll, ikke utenfor hans kontroll, som vil være force 

majeure-hendelser i avtalen. Den generelle betydningen av dette kontroll-

kriteriet begrenses imidlertid av at Uniform Network Code inneholder en 

oppregning av en rekke tilfeller som må forstås slik at kontrollkriteriet vil være 

oppfylt hvis en av de oppregnede hendelse foreligger. Ordet «including» i force 

majeure-definisjonen taler sterkt for dette. De relevante hendelsene er: 

«… (a) war declared or undeclared, threat of war, act of public enemy, terrorist act, 
blockade, revolution, riot, insurrection, civil commotion, public demonstration, 
sabotage or act of vandalism;  

(b) act of God;  

(c) strike, lockout or other industrial disturbance;  

(d) explosion, fault or failure of plant, equipment or other installation which the 
Affected Party could not prevent or overcome by the exercise of the degree of skill, 
diligence, prudence and foresight which would reasonably and ordinarily be 
expected from a skilled and experienced operator engaged in the same kind of 
undertaking under the same or similar circumstances;  

(e) governmental restraint or the coming into force of any Legal Requirement.»
324

At kontrollkriteriet er oppfylt og at det dermed foreligger en force majeure-

hendelse er imidlertid bare et av vilkårene for force majeure-fritak. For at force 

majeure-fritak skal foreligge på grunn av en av de oppregnede hendelsene må 

også de andre vilkårene for force majeure-fritak være oppfylt. Et tydelig 

eksempel er oppregningens litra e om «Legal Requirement». «Legal 

Requirement» omfatter etter Uniform Network Code blant annet ny 

lovgivning.
325

 Dersom «Legal Requirement» trår i kraft vil dette være en force 

majeure-hendelse (kontrollvilkåret vil være oppfylt, jf. oppregningen). Nye lover 

kommer jevnlig og bestemmelsen må derfor rimeligvis forstås som at den nye 

lovgivningen må føre til (vilkår 4) at parten ikke oppfyller kontraktsmessig. I 

tillegg må de andre vilkårene for force majeure-fritak være oppfylt for at parten 

skal være fri for kontraksbruddsansvar. Man ser altså at selv om en av de 

oppregnede force majeure-hendelsene foreligger må også de andre vilkårene for 

                                           
324

 Jf. UNC GTB 3.1.1a til e. 
325

 Jf. UNC GTC 1. 
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force majeure-fritak må være oppfylt for at en part skal kunne påberope seg 

force majeure. 

For ett av de oppregnede tilfellene er det dessuten oppstilt et tilleggsvilkår for 

at hendelsen skal være en relevant force majeure-hendelse. Hvis hendelsen er 

en «…explosion, fault or failure of plant, equipment or other installation…» 

kreves det at hendelsen ikke kunne vært forebygget eller overvunnet av den 

parten som er påvirket av hendelsen for at hendelsen skal være en force 

majeure-hendelse.
326

 Det stilles krav til hvordan parten skal ha gått fram for å 

forebygge eller overvinne hendelsen. Parten må ikke kunne ha forebygget eller 

overvunnet hendelsen med « … the exercise of the degree of skill, diligence, 

prudence and foresight wich could reasonably and ordinarily be expected from 

a skilled and experienced operator engaged in the same kind of undertaking 

under the same or similar circumstances.»  

Et særlig spørsmål er om manglende ytelse fra kontraktshjelpere er en 

relevant force majeure-hendelse. Kontraktshjelpere kan være «any agent or 

contractor of a Party».
327

 Videre vil en person som selger eller leverer gass til 

skiperen, operatører av at rørsystem tilknyttet gasstransportsystemet
328

 eller en 

leverandør eller forbruker, være relevante kontraktshjelpere.
329

 Handlinger eller 

unnlatelser fra disse kontraktshjelperne kan ikke påberopes som force majeure 

med mindre kontraktshjelperens handlinger eller unnlatelser er forårsaket av 

eller er resultatet av forhold som ville vært force majeure etter 

gasstransportavtalen hvis kontraktshjelperen var part i avtalen.
330

 Det stilles 

altså et krav om dobbelt force majeure.  

Det andre vilkåret for force majeure-fritak er at hendelsen ikke kunne ha 

vært unngått av skritt man rimeligvis kunne vente at parten tar («…could not 

have been avoided by steps which might reasonably be expected to have been 

taken by…»). Det er en grense for hvor mye parten må gjøre for å unngå force 

majeure-hendelsen - vilkåret er kun at parten tar de skrittene man med 

rimelighet kan vente. Hvis hendelsen kunne vært unngått ved at parten tar de 
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 Jf. UNC GTB 3.1.1d. 
327

 Jf. UNC GTB 3.1.3a. 
328

 Det kan for eksempel også være operatøren av en fasilitet for prosessering av gass, 
lagringsfasilitet eller en interconnector, jf. UNC GTB 3.1.3b, TPDI 1.2.3 og 1.2.2. 

329
 Jf. UNC GTB 3.1.3a og b.  

330
 Jf. UNC GTB 3.1.3. 
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skrittene man rimeligvis kan vente, vil parten ikke kunne gjøre force majeure-

fritak gjeldende.  

 For transportøren vil gasstransportsystemet danne en naturlig, fysisk ramme 

for hvilke skritt han kan ta for å overvinne force majeure-hendelsen.  Man ser 

en forskjell til for eksempel salgskontrakter. Der vil det ofte være faktisk mulig 

å levere salgsgjenstanden, men til en høy pris. Spørsmålet er da hvor store 

økonomiske oppofrelser en part må gjøre for å oppfylle avtalen. For 

gasstransportøren er heller vurderingstemaet hva transportøren kan gjøre for å 

overvinne force majeure-hendelsen ut i fra forholdene innenfor sitt nett.  

Det tredje vilkåret for force majeure-fritak er hvilken virkning force majeure-

hendelsen må ha på partens oppfyllelse. Vilkåret er at force majeure-hendelsen 

fører til at parten ikke oppfyller sine forpliktelser eller er forsinket i oppfyllelsen 

av forpliktelsene. Kravet er i avtalen formulert som «…failure…to perform or its 

delay in performing any of its obligations.»
331

 Både at parten ikke oppfyller 

forpliktelsene under gasstransportavtalen og at han oppfyller, men for sent, er 

relevante virkninger. Man ser altså på resultatet av force majeure-hendelsen. 

Vilkårene foran, krav til hendelsen og krav til virkningen av hendelsen, er 

bundet sammen med et krav om årsakssammenheng. Dette er det fjerde vilkåret 

for at force majeure skal være fritaksgrunn for en parts kontraktsbruddsansvar. 

Kravet om årsakssammenheng er formulert som at force majeure-hendelsene 

«…causes or results…»
332

 at en part ikke yter kontraktsmessig. Ordlyden tyder 

på at force majeure-hendelsene må være hovedårsaken til at parten ikke 

oppfyller kontraktsmessig - det er force majeure-hendelsene som må føre til til 

at parten ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen.  

3.4.3 Force majeure-virkningene 

Virkningen av at vilkårene for force majeure foreligger er etter Uniform 

Network Code at den parten som ikke oppfyller sine forpliktelser på grunn av 

force majeure fritas for kontraktsbruddsansvaret han pådro seg ved å ikke yte 

kontraktsmessig.
333

 Fritaket er imidlertid begrenset. For det første gjelder force 

majeure-fritaket kun så lenge og i den utstrekning force majeure foreligger.
334
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 Jf. UNC GTB 3.1.1. 
332

 Jf. UNC GTB 3.1.1. 
333

 Jf. UNC GTB 3.2.1. 
334

 Jf. UNC GTB 3.2.2. 
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For det andre gjelder kontraktsbruddsfritaket bare så lenge effekten av force 

majeure ikke kan bli overvunnet ved skritt parten rimeligvis kan ventes å ta for 

å gjenopprette utførelsen av sine kontraktsforpliktelser. 

3.4.4 Den påvirkede partens plikter ved force majeure 

3.4.4.1 Varsel om force majeure-forhold 

Når en force majeure-hendelse foreligger skal den part som blir utsatt for force 

majeure varsle den annen part.
335

 Varselet skal skje så snart det rimeligvis er 

praktisk («reasonable practicable»). Den påvirkede part skal i varselet 

informere den annen part om force majeure-forholdet og dets karakter. Det skal 

videre informeres om hvor lenge force majeure-forholdet er ventet å vare og 

hvilke forpliktelser som er påvirket av dette. Den utsatte parten skal dessuten 

holde den annen part oppdatert om den videre utviklingen, og om hvilke skritt 

parten tar for å overvinne force majuere-forholdene og gjenoppta utførelsen av 

sine forpliktelser. 

Det kan spørres om det er et vilkår for at parten skal kunne gjøre force 

majeure-fritaket gjeldende at han varsler den annen part. Mister han retten til å 

gjøre force majeure-fritaket gjeldende om han ikke varsler? At det er oppstilt en 

tidsfrist for varslingen taler for at det er et vilkår at varsling skjer. I Uniform 

Network Codes bestemmelse om effekten av force majeure er det imidlertid 

ikke vist til varslingsreglene. Dette taler mot at varselet er et vilkår for force 

majeure-fritak. Hvis virkningen av manglende varsel er at parten mister retten 

til å påberope seg force majeure-fritaket, er det videre et motargument at dette 

ikke er presisert i varslingsreglene. Dersom slike vidtgående følger er 

konsekvensen av manglende varsel, burde det vært presisert i avtalen.
336

 

Konklusjonen er dermed at varsel ikke er et vilkår for force majeure-fritak.  

3.4.4.2 Avhjelpsplikt 

Gjennomgående i avtalens force majeure-regulering er at den part som er 

påvirket av force majeure skal forsøke å avhjelpe force majeure-forholdet. Først 

skal parten forsøke å unngå force majeure-hendelser (avsnitt 3.4.2). Hvis force 

                                           
335

 Jf. UNC GTB 3.3.1a og b. 
336

 Jf. Berg 1995 side 99 om en dom hvor en avtalebestemmelse om varselsplikt om force 
majeure-forhold var for vagt formulert til at følgen av brudd på plikten var at den 
påvirkede part mistet retten til å påberope seg force majeure. 

 63



majeure først foreligger skal parten prøve å overvinne forholdet. Avtalen må 

forstås som at parten har en plikt til å forsøke å overvinne force majeure-

forholdene. Han kan nemlig kun påberope seg force majeure så lenge force 

majeure-forholdet eller effektene av forholdet ikke kan overvinnes ved skritt 

parten rimeligvis kan ventes å ta («reasonably be expected to take»).
337

 Hvilke 

slike skritt parten tar for å overvinne force majeure og gjenoppta utførelsen av 

sine forpliktelser skal den annen part informeres om.
338

Etter gjennomgangen av Uniform Network Codes force majeure-regulering 

observeres det at avtalens force majeure-regulering er nokså tradisjonell.
339

 

4 Kort om avtak av gass fra gasstransportsystemet 

4.1 Innledning 

I avhandlingen behandles regler frem til salg av gass i nettet. Fordi 

gassalgsavtaler på NBP oppfylles i nettet, faller avtak av gass fra 

gasstransportsystemet faller dermed i utgangspunktet utenfor avhandlingens 

problemstillinger. For å oppnå et fullstendig bilde av hvordan gasstransport-

systemet er organisert behandles imidlertid kort hovedtrekk i reglene om avtak 

av gass fra nettet i dette kapittel 4.  

Det er to typer utgangspunkter fra totalsystemet, «Supply Points» og 

«Connected System Exit Points» (CESP).
340

 Et «Supply Point» består av et eller 

flere «Supply Meter Point», som er utgangspunkter hvor gass fra totalsystemet 

forsyner sluttbrukere.
341

 «Connected System Exit Points» er utgangspunkter fra 

totalsystemet hvor gassen går over i andre rørsystem, lagringsfasiliteter eller i en 

interconnector.
342

 I tillegg kan gass strømme fra et system til et system i et annet 

nettverk ved «Inter-System Offtake».
343

 Et slik punkt er imidlertid normalt ikke 

ansett som et utgangspunkt. Her ser jeg bare på avtak av gass fra totalsystemet, 

og det avgrenses mot reglene for gasstrømmer mellom systemene. 
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 Se UNC GTB 3.2.2. 
338

 Jf. UNC GTB 3.3.1b(ii). 
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 Se Swadling 1995 (særlig side 8). Se også Mestad 1991 kapittel 9. 
340

 Jf. UNC TPDA 3.2, se også 3.1. 
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 Jf. UNC TPDA 4.2.1, 4.1.1 og TPDG 1.1.1a. 
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 Jf. UNC TPDA 3.3.1 og 3.3.2 og TPDJ 1.4. 
343

 Jf. UNC TPDA 3.5. 
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Et «Supply Point» kan være fast eller avbrytbart.
344

 Hvis et «Supply Point» er 

avbrytbart, har transportøren rett til å avbryte avtaket av gass på punktet. Hvis 

transportøren ikke har en slik rett er punktet et fast «Supply Point».  

For avtak av gass fra nettet oppstår mange av de samme problemstillingene 

som ved levering av gass. Brukerne må ha kapasitet for avtak av gass og 

fremlegge outputnominasjoner. Ved avtaket har dessuten partene særskilte 

plikter. Nedenfor behandles disse spørsmålene fortløpende. Det redegjøres først 

for kapasitet for avtak av gass. 

4.2 Kapasitet for avtak av gass 

Som ved levering av gass til nettet må brukerne inneha kapasitet for avtak av 

gass. Reglene om avtakskapasitet er for tiden under revisjon av Ofgem.
345

 I dette 

avsnitt 4.2 behandles hovedtrekkene i gjeldende regler for avtakskapasitet.  

To ulike faktorer bestemmer hva slags kapasitet brukere må inneha for avtak 

av gass fra nettet. Kapasitetstypen er for det første avhengig om utgangspunktet 

ligger på NTS-systemet eller på en LDZ. For det andre har det betydning om 

utgangspunktet er et «Supply Point» eller «Connected System Exit point».
346

 I 

dette avsnittet redegjør jeg kort for kapasitetsspørsmålene. På grunn av 

oppgavens avgrensninger ser jeg bare på avtakskapasitet fra NTS-systemet.   

Kapasitet for avtak på «Connected System Exit Points» behandles først.  

Kapasitet på «Connected System Exit Point» må brukeren søke om. Når 

utgangspunktet ligger på NTS-systemet søker brukeren om «NTS Exit 

Capacity».
347

 En bruker ikke søke om eller inneha kapasitet på et «Connected 

System Exit Point» før han har meldt ifra til transportøren om at han akter å 

søke om kapasitet.
348

 En bruker som gir en slik melding kalles «CESP User».
349

  

                                           
344

 Jf. UNC TPDG 6.1.3a og 6.7. 
345

 Jf. Ten Year Statement 2005 side 56. 
346

  Man skiller mellom «NTS Exit Capacity», «NTS Offtake Capacity», «LDZ Capacity» og 
«Supply Point Capacity», jf. UNC TPDB 1.2.2 og 1.2.3 b-f.  

347
 Jf. UNC TPDB 1.2.3b.  

348
 Jf. UNC TPDJ 6.3.1. Tilleggsvilkår for å komme med meldingen til transportøren finnes i 

TPDJ 6.3.4 og 6.6.1. 
349

 Jf. UNC TPDJ 6.3.3. 
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Kapasiteten søker brukeren om etter nærmere regler i gasstransportavtalen.
350

 

Kapasitetssøknaden skal godkjennes hvis ikke særlige avvisningsgrunner 

foreligger.
351

 Brukeren vil da bli tildelt kapasitet i 12 måneder.
352

  

Jeg går nå over til å se på kapasitet på «Supply Points». Et «Supply Point» 

består av et eller flere «Supply Meter Points» som er registrert på en bruker 

(«Registred User»).
353

Brukeren søker om å bli registrert som bruker på et «Supply Point» etter 

nærmere regler i gasstransportavtalen.
354

 Når brukeren søker om å bli registrert 

bruker på et «Supply Point» anses han også for å søke om kapasitet på punktet 

(«Supply Point Capacity»).
355

  Den registrerte brukeren må altså ikke søke 

særskilt om kapasitet. Når brukeren blir registert som bruker på punktet blir 

han også tildelt kapasitet på punktet.
356

Kapasitetsmengden bestemmes etter ulike regler avhengig av hvor ofte 

gassmengden som blir avtatt på punktet måles. Et «Supply Point» består som 

nevnt foran av flere «Supply Meter Point», som er avtakspunkt forbrukere blir 

forsynt med gass fra. Hvis gassmengden som blir avtatt på punktet måles daglig 

kalles det et «DM Supply Meter Point», og hvis målingen skjer sjeldnere et 

«NDM Supply Meter Point».
357

 For «NDM Supply Points» bestemmes 

kapasiteten etter estimater i gasstransportavtalen.
358

 For «DM Supply Meter 

Point» skal brukerens kapasitet være maksimalt 24 og minst 4 ganger en 

fastsatt maksimal grense for hvor mye gass brukeren kan ta ut på punktet per 

tidsenhet.
359

Hvis et systempunkt både er et utgangspunkt på NTS-systemet og inneholder 

«DM Supply Meter Points» eller «NDM Supply Meter Points» kreves det at 

brukeren både innehar «NTS Exit Capacity» og «Supply Point Capacity».
360

 

                                           
350

 Jf. UNC TPDB 3.2.1, 3.2.2. Det kan også finnes regler om tildeling av «NTS Exit Capacity» 
i «CESP Network Exit Provisions», jf. TPDB 3.4. 

351
 Jf. UNC TPDB 3.2.6. 
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 Jf. UNC TPDB 3.2.7 og 3.2.9. 

353
   Jf. UNC TPDG 1.1.1, se også TPDA 4.2.1 og 4.1.1.  

354
 Se UNC TPDG 2. 

355
 Jf. UNC TPDB 4.2.1 og 4.3.2. 
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 Jf. UNC TPDB 4.2.1 og 4.3.1, se også TPDG 1.1.5, 1.1.1c, 2.8.7a og 2.9.1.  

357
 Jf. UNC TPDA 4.1.4 og TPDG 1.5 med videre henvisninger. 

358
 Jf. UNC TPDB 4.3.3. Dette skjer etter en formel i UNC TPDH 4.1, se også videre 

henvisninger fra avtalebestemmelsen. 
359

 Jf. UNC TPDB 4.2.1 og TPDG 5.4.1 og 5.3.1. 
360

 Jf. UNC TPDB 1.2.7 og TPDA 4.3. 
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Også denne kapasiteten tildeles uten forutgående søknad til registrerte brukere 

på punktet.
361

   

En særlig situasjon gjelder hvis gass skal tas ut av NTS-systemet og fraktes til 

et utgangspunkt på en LDZ. Gasstrømmen fra NTS-systemet og til den aktuelle 

LDZ vil gå gjennom et NTS/LDZ Offtake. På slike punkt kan ikke skipere ha 

kapasitet - kapasitet på et NTS/LDZ Offtake innehas av operatøren av den 

relevante LDZ.
362

 Brukerne pålegges allikevel en kapasitetstariff selv om de ikke 

kan inneha kapasitet på slike punkt. Hvis gass må stømme gjennom et 

NTS/LDZ Offtake tildeles dermed brukerne «NTS Exit Capacity» for å beregne 

hva brukerne skal betale i kapasitetstariffer.
363

Jeg går nå over til å se på transporttariffene for kapasitet for avtak av gass fra 

NTS-systemet («NTS Exit Capacity»). Som for entrykapasitet betaler brukeren 

en tariff for å være registrert med kapasitet.
364

 Denne tariffen bestemmes ved at 

registrert kapasitet multipliseres med prisen for tariffen.
365

   

 I tillegg betales en tariff for bruk av NTS-systemet.
366

 Denne fastsettes ved at 

gassmengden brukeren tar ut av systemet multipliseres med prisen for 

tariffen.
367

   

En «Registred User» må betale en egen tariff kalt «Customer Charge» for sine 

«Supply Points».
368

 Denne tariffen skal reflektere kostnader forbundet med 

forbrukeren, slik som vedlikehold av rør, måleapparat m.m.
369

 «Customer 

Charge» består av tre elementer; et bestemt ut ifra kapasitetsmengde, et ut ifra 

gassmengden på punktet og et fast element.
370

  

                                           
361

 Se UNC TPDB 3.7.  
362

 Jf. UNC TPDB 1.2.9, 1.2.3c, se også 1.2.4. 
363

 Jf. UNC TPDB 1.2.9c. 
364

 Jf. UNC TPDB 3.5.1a. 
365

 Jf. UNC TPDB 3.5.2 og 1.8.5a.  
366

  Jf. UNC TPDB 3.5.1b. Avgiften kan også bestemmes med henvisning til Special Condition 
C8B i National Grid NTS’ lisens, jf. samme bestemmelse. Jeg ser på Uniform Network 
Codes tariffbestemmelse. 

367
 Jf. UNC TPDB 3.5.3 og 1.8.5c, se også 3.5.5. Reglene om hvordan det bestemmes hvor mye 

gass en skiper har tatt ut av nettet finnes i TPDE 4. 
368

 Jf. UNC TPDB 4.6.c og 1.7.4. 
369

 Jf. Robson/Stanger/Tyler R.50: februar 2006 side 1359. 
370

 Jf. UNC TPDB 1.7.5. 
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Også en «CESP User» må betale en egen avgift for å være dette, kalt «CESP 

Charge».
371

 Denne avgiften bestemmes etter regler i «Transportation 

Statement».
372

Heller ikke for avtak av gass fra nettet er det et krav at skiperen innehar 

kapasitet for gass han tar ut av nettet. Som for levering av gass uten kapasitet 

betaler en bruker som tar ut gass uten å inneha kapasitet eller ut mer gass enn 

kapasiteten en «overrun charge».
373

 Jeg går ikke nærmere inn på disse reglene. 

4.3 Outputnominasjoner  

På samme måte som brukeren må melde fra om levering av gass til nettet ved 

inputnominasjoner, må brukeren fremlegge nominasjoner hvis gass skal tas ut 

av totalsystemet.
374

 Slike nominasjoner kalles outputnominasjoner.  

Meldingene til operatøren om hvor mye gass brukeren skal levere og ta ut av 

nettet (input- og outputnominasjoner) trenger ikke lyde på samme kvantum per 

dag.
375

 Hvis det er differanse mellom det gassvolumet en skiper leverer til 

systemet og det han tar ut, vil imidlertid skiperen være i ubalanse. Den 

overskytende/manglende gassmengden tvangsselges/tvangskjøpes av National 

Grid NTS.
376

Reglene om outputnominasjoner varierer etter om nominasjonen skal 

fremlegges på et «Connected System Exit Point» eller et «Supply Point». Det 

skilles videre etter outputnominasjoner på «Supply Point» som måles daglig og 

«Supply Point» hvor gassavtaket måles sjeldnere. («DM Supply Meter Point» 

og «NDM Supply Meter Point»).    

Hvis en bruker vil ta gass ut på et «Connected System Exit Point»
377

 eller på 

et «DM Supply Meter Point» skjer meldingen om dette til operatøren ved en 

                                           
371

 Jf. UNC TPDB 4.6.1d. 
372

 Jf. UNC TPDB 4.6.7 og GTC 1. 
373

 Se TPDB 1.3, 3.6 og 4.7. Særlige regler gjelder for avbrytbare «Supply Points», se TPDB 
1.3.2 og TPDG 6. 

374
 Jf. UNC TPDC 1.1.1. 

375
 Jf. UNC TPDC 1.3.  

376
 Se avsnitt 6.3. 

377
 For «Connected System Exit Points» kan det finnes særlige nominasjonsregler i «CESP 

Network Exit Provisions», jf. UNC TPDC 1.5.3 og 2.2.4. «CESP Network Exit Provisions» 
er regler om avtak av gass på «Connected System Exit Point» mellom transportøren og 
operatøren av det nettet, lagringsfasiliteten eller lignende som er koblet til systemet, jf. 
TPDJ 1.5. 
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«DM Output Nomination».
378

  I outputnominasjonen presiser brukeren sin 

identitet, når, hvor og hvor stor gassmengde han akter å ta ut av 

totalsystemet.
379

 Det er tidsfrister for når nominasjonen skal fremlegges. 

Tidsfristen for å fremlegge en «DM Output Nomination» er vanligvis klokken 

1300 dagen før gassen skal tas ut av transportsystemet.
380

 Hvis brukeren 

nominerer gass ut på et punkt hvor en lagringsfasilitet er koblet til systemet, er 

fristen klokken 1600 dagen før gassen skal tas ut av nettet.
381

 Som for input-

nominasjoner kan National Grid NTS avvise nominasjonen hvis ikke kravene 

til outputnominasjonen er oppfylt.
382

Den mengden gass som tas ut av totalsystemet på et «NDM Supply Meter 

Point» måles sjeldnere enn daglig. Imidlertid skal outputnominasjoner 

fremlegges hver dag brukeren ønsker å ta ut gass av totalsystemet på et slikt 

systempunkt. Hvor mye gass som er ventet å bli tatt ut fra totalsystemet en dag 

på «NDM Supply Meter Points», estimeres av operatøren ved hjelp av 

algoritmer basert på historiske data.
383

 Basert på estimatet fremlegger National 

Grid NTS en outputnominasjon på vegne av brukeren.
384

 National Grid NTS 

melder ifra til brukeren hvor mye gass som ble nominert for avtak fra 

gasstransportsystemet.
385

 Imidlertid anses brukeren for å ha fremlagt 

nominasjon.
386

Outputnominasjoner kan også endres ved renominasjoner. Reglene er langt 

på vei de samme som ved endring av inputnominasjoner, men enkelte 

spesialregler finnes. Det kan særlig nevnes at National Grid NTS er ansvarlig 

for å renominere på vegne av brukeren på «NDM Supply Meter Point».
387

 

Dessuten er det, i motsetning til ved inputnominasjoner, begrensninger i forhold 

                                           
378

 Jf. UNC TPDC 2.2.1. En outputnominasjon kan fremlegges for flere «Supply Meter Points» 
av samme klassifikasjon. En klassifikasjon av «Supply Meter Point» er kort fortalt hvor 
mye gass som vanligvis blir tatt ut på punket i løpet av et år i en «Exit Zone» (et geografisk 
område av en LDZ, jf. UNC TPDA 1.3), jf. TPDC 2.2.1 og 1.4.1.   

379
 Jf. UNC TPDC 2.2.2. 

380
 Jf. UNC TPDC 2.3.3b og 1.2. 

381
 Jf. UNC TPDC 2.3.3a og 1.2. Se også TPDA 1.5 og TPDR 1.2.1. 

382
 Se UNC TPDC 2.4 med videre henvisninger. 

383
 Jf. UNC TPDH 2, se også TPDH5. 

384
 Jf. UNC TPDC 2.5.1 og 1.5.  

385
 Jf. UNC TPDC 2.5.2 og 1.5.1b (ii), se også TPDH 5.  

386
 Jf. UNC TPDC 2.5.1. 

387
 Jf. UNC TPDC 4.2.1. 
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til hva slags utgangspunkt nye renominasjoner kan fremlegges på.
388

 En siste 

viktig særregel er at brukeren skal fremlegge en renominasjon hvis et «Supply 

Point» blir avbrutt.
389

 Som nevnt i avsnitt 4.1 kan et «Supply Point» være 

avbrytbart, slik at transportøren etter nærmere regler har rett til å avbryte 

gasstrømmen på punket.
390

Som for inputnominasjoner skal en skiper avta gass fra totalsystemet i 

samsvar med den gassmengden han nominerte for avtak. Hvis en skiper tar ut 

mer eller mindre gass av totalsystemet enn det kvantumet han har nominert for 

avtak, må han betale en avgift for over-/underavtaket.
391

 Avgiften gjelder ikke 

«NDM Supply Meter Point».
392

 Visse avvik er tillatt - skiperen må kun betale 

avgiften hvis differansen overstiger fastsatte toleransegrenser.
393

 Avgiften som 

skal betales er gassmengde ut over/ under toleransegrensen mulitiplisert med 1 

% av «System Average Price» for den aktuelle dagen.
394

Hvis «DM Output Nominations» ikke er fremlagt, eller hvis nominasjonen 

har blitt avvist av National Grid NTS, gjelder regler om «Unauthorised Gas 

Flows».
395

 Brukeren vil alltid bli ansett for å ha nominert på de punktene 

operatøren fremlegger nominasjoner, dvs på «NDM Supply Meter Points».
396

 

Hvis en bruker tar ut gass uten å ha nominert må han kjøpe gassmengden han 

tar ut av nettet av National Grid NTS.
397

 Prisen vil være høy, og brukeren 

oppfordres med dette til å fremlegge «DM Output Nominations».
398

 En bruker 

anses imidlertid for å ha fremlagt en «DM Output Nomination» på null hvis 

han ikke har fremlagt noen nominasjon innen tidsfristen.
399

 Hvis dette er 

tilfellet vil ikke reglene om «Unauthorised Gas Flows» komme til anvendelse 

                                           
388

 Jf. UNC TPDC 4.1.11b. 
389

 Jf. UNC TPDC 4.2.3.  
390

 Se UNC TPDG 6.1.3a, 6.7 og 6.8. 
391

  Jf. UNC TPDF 3.1.1. 
392

 Se motsetningsvis UNC TPDF 3.3.1, TPDA 4.5.2, 4.5.3, 3.3.1, TPDC 1.4.1a og b og TPDA 
4.5.4 om hvilke punkt avgiften gjelder. 

393
 Se UNC TPDF 3.3.2d for toleransegrensene. 

394
 Jf. UNC TPDF 3.3.3, se også TPDF 3.3.2c, d og e. 

395
 Jf. UNC TPDC 2.4.3 og TPDE 4. 

396
 Jf. UNC TPDE 1.1.3a, TPDC 1.5 og 1.4.1c og TPDA 4.3. 

397
 Se UNC TPDE 4 med videre henvisninger, særlig 4.2.2b. 

398
 Jf. UNC TPDE 4.2.2b (ii) og TPDF 1.2.1a. 

399
 Jf. UNC TPDC 2.2.6. 
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dersom brukeren tar ut gass.
400

 Reglene om overavtak i forhold til nominert 

volum vil imidlertid gjelde. 

4.4 Partenes forpliktelser ved avtak av gass 

I dette avsnittet behandles partenes særlige forpliktelser ved fysisk avtak av 

gass.
401

 I avsnitt 4.4.1 redegjøres det for transportørens forpliktelse til å gjøre 

gass tilgjengelig for avtak på et utgangspunkt – transportørens leverings-

forpliktelse. Temaet for avsnitt 4.4.2 er brukerens forpliktelser ved avtak av 

gass. 

4.4.1 Transportørens leveringsforpliktelse 

I dette avsnittet behandles transportøren plikt til å gjøre gass tilgjengelig for 

avtak fra systemet på utgangspunkt – leveringsforpliktelsen. Det stilles også 

kvalitetskrav til gass som gjøres tilgjengelig for avtak. Det er bestemt et 

avtakspunkt for hvert utgangspunkt.
 402

Brukernes kapasitet danner rammene for omfanget av transportørens 

leveringsforpliktelse. Transportørens plikt strekker seg til å gjøre gassmengder 

tilsvarende brukerens kapasitet tilgjengelig for avtak fra systemet.
403

 Det er 

videre begrensninger for hvor mye gass transportøren har plikt til å gjøre 

tilgjengelig per tidsenhet. På avtakspunktene vil det være fastsatt en øvre grense 

for gassmengde brukerne kan ta ut per tidsenhet. Transportøren har ikke plikt 

til å gjøre mer gass tilgjengelig per tidsenhet enn den fastsatte raten.
404

  

Hvis transportøren ikke oppfyller sin leveringsforpliktelse vil dette være et 

kontraktsbrudd som, etter at visse tilleggsvilkår er oppfylt, medføre erstatnings-

plikt for transportøren.
405

 På et «Supply Point» er det «Registred User» som har 

                                           
400

 Jf. UNC TPDE 4.1.1 og 1.1.3. 
401

  Reglene finnes i UNC TPDJ. Det finnes tilleggskrav når det gjelder anlegg, installert utstyr 
og avtak av gass på «NExA Supply Meter Points» og CESP i TPDJ 4, 5 og 6, jf. TPDJ 4.1.1. 
Disse reglene behandles ikke.  

402
  Avtakspunktet bestemmes etter UNC TPDJ 3.7.1 når utgangspunktet er et «Supply Point», 

og etter UNC TPDJ 3.7.2 hvis utgangspunktet er et «Connected System Exit Point», se også 
TPDJ 3.2.1. 

403
 Jf. UNC TPDJ 3.2.1, 3.8.4b og 3.9.3b. 

404
 Jf. UNC TPDJ 3.8.4a og 3.9.3a. 

405
 Jf. UNC TPDJ 3.5.1a. Se UNC TPDJ 3.5.2, 3.5.3 og 3.5.4 for tilleggsvilkår for erstatning og 

erstatningsutmåling for «Supply Point». Erstatningsbestemmelser for «Connected System 
Exit Point» finnes i TPDJ 3.5.5 og 3.5.6. 
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krav på erstatningen, mens «CESP User» er erstatningsberettiget på et 

«Connected System Exit Point».   

Det finnes fastsatte unntak fra transportørens plikt til å gjøre gass tilgjengelig 

for avtak («Excluded Offtake Circumstances»).
406

 Et eksempel er hvis 

gasstrykket nedenfor avtakspunktet overstiger kravet til trykk av gass som blir 

gjort tilgjengelig for avtak.
407

  Selv om gass ikke blir gjort tilgjengelig for 

brukerne når «Excluded Offtake Circumstances» forligger, er brukeren fortsatt 

forpliktet til å betale kapasitetstariffer.
408

 Kapasitetstariffen betales som 

redegjort for i avsnitt 3.2 for registrert kapasitet, og er uavhengig av faktisk bruk 

av systempunktet. 

Det finnes imidlertid et unntak fra brukerens plikt til å betale kapaistetstariff 

selv om gass ikke gjøres tilgjengelig for avtak. Hvis force majeure foreligger vil 

transportøren etter den generelle force majeure-bestemmelsen være fritatt for 

sitt kontraktsbruddsansvar dersom leveringsforpliktelsen ikke oppfylles på 

grunn av force majeure. Normalt har ikke force majeure betydning for den 

annen parts plikter (skiperen har vederlagsrisikoen). Etter en særlig force 

majeure-bestemmelse
409

 suspenderes imidlertid en brukers plikt til å betale 

kapasitetstariff når transportøren er fritatt fra sin leveringsforpliktelse i mer enn 

7 dager.
410

 Fritaket gjelder så lenge force majeure varer. 

Som for gass som leveres til nettet, stilles det kvalitetskrav til gass 

transportøren gjør tilgjengelig for avtak på utgangspunktet. Gassen skal 

samsvare med bestemte avtaksvilkår – transportøren har en kvalitets-

forpliktelse.
411

 Avtaksvilkårene stiller hovedsakelig krav til trykk og 

sammensetning av gass som er gjort tilgjengelig for avtak. Det kan finnes tillatte 

avvik fra avtaksvilkårene.
412

 Transportørens kvalitetsforpliktelse er oppfylt hvis 

kvaliteten av gass som gjøres tilgjengelig er innenfor de tolererte avvikene.
413

  

                                           
406

 Jf. UNC TPDJ 3.2.2. 
407

 Jf. UNC TPDJ 2.1.6 og 2.1.4. 
408

 Jf. UNC TPDJ 3.2.3. 
409

 Se UNC TPDJ 3.6. 
410

 Jf. UNC TPDJ 3.6.1 og 3.6.2 Se TPDJ 3.6.3 for hva brukerens betalinger vil være hvis force 
majeure fører til en delvis reduksjon i tilgangen på gass. 

411
 Jf. UNC TPDJ 3.2.1 og 3.3.1. Se TPDJ 2.1 med videre henvisninger for oversikt over 

innholdet i avtaksvilkårene. 
412

 Jf. UNC TPDJ 2.1.3. 
413

 Jf. UNC TPDJ 3.3.1 og 3.3.6. 
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Hvis gass som ikke samsvarer med transportørens kvalitetsforpliktelse blir 

gjort tilgjengelig for avtak, kan brukeren velge om han vil motta denne gassen 

eller avvise den.
414

 Et unntak gjelder hvis det kun er trykket av gassen som 

gjøres tilgjengelig som ikke er i samsvar med avtaksvilkårene. Både hvis gass 

som ikke er i samsvar med avtaksvilkårene mottas og hvis den avvises, kan 

brukeren normalt kreve erstatning fra transportøren.
415

  

Erstatningen transportøren skal betale til brukeren vil variere avhengig av om 

brukeren velger å motta eller avvise gassen som ikke er i samsvar kvalitets-

forpliktelsen.
416

 Hvis brukeren velger å motta gassen tross transportørens 

forsømmelse har brukeren normalt krav på erstatning etter TPDJ 3.4.
417

 Unntak 

gjelder hvis bruddet på kvalitetsforpliktelsen var et brudd på kravene til trykk 

av gass som ble gjort tilgjengelig for avtak.
418

 Alle rimelige kostnader og utgifter 

som rimeligvis har påløpt («…all reasonable costs and expences reasonably 

incurred…») som en konsekvens av at gassen som ble avtatt ikke oppfylte 

kvalitetskravene skal dekkes.
419

 Det finnes imidlertid en beløpsbegrensning for 

erstatningen.
420

 Selv om den gassen brukeren tar ut ikke er i samsvar med 

kvalitetskravene, må brukeren betale tariffen for bruk av systemet («Commodity 

Charges»).
421

 Hvis brukeren velger å avvise gassen er det erstatningsreglene i 

TPDJ 3.5 som kommer til anvendelse.
422

 Dette er de samme erstatningsreglene 

som hvis gass ikke blir gjort tilgjengelig for avtak i det hele tatt. 

Som behandlet i avsnitt 3.2.5 går eiendomsretten til gass som blir levert til 

nettet over på transportøren ved levering av gass på leveringspunktet. Ved 

avtak av gass på avtakspunktet går eiendomsretten til gassen over fra 

transportøren til den brukeren som tar ut gassen.
423

  

Transportøren garanterer at han på avtakspunktet har eiendomsretten til 

gassen, og at det ikke hviler heftelser på gassen.
424

 Transportøren skal holde 

                                           
414

 Jf. UNC TPDJ 3.3.2, 3.3.6, 3.4.7 og 2.1.4. 
415

 Jf. UNC TPDJ 3.3.2, 3.3.1 og 3.3.4.  
416

 Jf. UNC TPDJ 3.3.2 med henvisninger og 3.3.4.  
417

 Jf. UNC TPDJ 3.3.2a. 
418

 Jf. UNC TPDJ 3.4.7 og 2.1.4. 
419

 Jf. UNC TPDJ 3.4.1, se også 3.4.2. 
420

 Jf. UNC TPDJ 3.4.3. 
421

 Jf. UNC TPDB 3.5.3 og TPDE 3.1 og 3.2. 
422

 Jf. UNC TPDJ 3.2.3b. 
423

 Jf. UNC TPDJ 3.7.3 og 3.3.1. 
424

 Jf. UNC TPDJ 3.7.4.  
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brukeren skadesløs for brudd på garantiene.
425

 Tilsvarende regler finnes når 

brukeren leverer gass til systemet.
426

4.4.2 Brukerens forpliktelser ved avtak av gass 

Særlige forpliktelser brukeren har ved avtak av gass er temaet for dette 

avsnittet. På «Supply Meter Points» som måles daglig og på «Connected System 

Exit Points» finnes det begrensninger på hvor mye gass en bruker har rett til å 

ta ut på et punkt per tidsenhet.
427

 Brukeren som tar ut gass på slike punkt har 

ikke rett til å avta mer gass per tidsenhet enn en på forhånd fastsatt rate. På 

«Connected System Ext Point» er denne begrensningen absolutt. På daglig 

målte «Supply Meter Points» skal brukeren ta alle skritt det er rimelig å vente 

(«reasonable steps») for å hindre at gass blir tatt ut i kvantum per tidsenhet som 

overstiger det tillatte.
428

 Trolig skyldes forskjellen at det er vanskelig å 

kontrollere avtaket på et «DM Supply Meter Point», siden forbrukere blir 

forsynt med gass på dette punktet. 

Hvis transportøren har rimelig grunn («reasonable grounds») til å tro at gass 

blir eller vil bli avtatt i større kvantum per tidsenhet enn det tillatte og dette 

etter transportørens rimelige vurderinger («reasonable jugdment») setter 

systemets sikkerhet i fare, kan han ta alle tilgjengelige skritt for å redusere 

avtaket.
429

 Han kan også avbryte gassavtaket på punktet.  

 

5 Fysisk balansering av nettet  

5.1 Hva menes med ubalanse og hvorfor er balansering 
nødvendig? 

Begrepet «ubalanse» har to ulike betydninger i forhold til det britiske 

gasstransportsystemet. Begrepet brukes for det første om fysisk ubalanse i 

nettet. Den andre betydningen av «ubalanse» er den enkelte skipers ubalanse.  

                                           
425

 Jf. UNC TPDJ 3.7.5. 
426

 Se avsnitt 3.3.5. 
427

 Jf. UNC TPDJ 3.8.1 og 3.9.1, se også TPDA 4.3.2a, 4.1.4 og TPDG 1.5.1. 
428

 Jf. UNC TPDJ 3.8.1 og TPDG 5.3.1. 
429

 Jf. UNC TPDJ 3.8.2 og 3.9.2. 
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Fysisk ubalanse i nettet kan skyldes differanse mellom hvilke mengder gass 

som blir satt inn og tatt ut av gasstransportsystemet. Videre kan nettet komme i 

ubalanse hvis gass leveres og tas ut av systemet til ulike tidspunkt eller i ulike 

mengder per tidsenhet.  

Hvis nettet er i eller ligger an til å komme i ubalanse, vil tiltak for å 

gjenopprette eller opprettholde balansen i systemet være påkrevd. Balansering 

av nettet er nødvendig både hvis trykket i nettet blir for lavt og hvis det blir for 

høyt. Hvis trykket blir lavt, faller transportkapasiteten. Dette er fordi det er 

trykket i nettet som driver gassen fremover. Hvis trykket i nettet blir lavt, er det 

alstå hensynet til systemets effektivitet som tilsier balansering. Balansering skjer 

ved at mer gass settes inn i nettet slik trykket økes. Dette vil øke transport-

kapasiteten. Hvis trykket i nettet blir for høyt, er balansering nødvendig av 

hensyn til sikkerhet i systemet. Gass tas da ut av nettet. 

Det er National Grid NTS’ oppgave å sørge for at gasstransportsystemet er i 

balanse.
430

 Med dette har ikke operatøren et ansvar for å sikre at det er 

tilstrekkelig gass i nettet til å møte gassetterspørselen til enhver tid.
431

 Ved stort 

underskudd på gass kan National Grid NTS blant annet redusere avtakene, og i 

en nødsituasjon helt stenge av etterspørselen i systemet.
432

 Jeg ser imidlertid på 

balansering av systemet i normalsituasjoner. Da balanseres det britiske nettet 

hovedsakelig ved at operatøren kjøper gass hvis nettet har underskudd av gass, 

og selger gass hvis det er overskudd av gass i nettet.  

Den andre betydningen av ubalanse, ubalanse for den enkelte skiper, vil 

foreligge hvis en skiper leverer og/eller kjøper mer eller mindre gass enn han 

tar ut av nettet og/eller selger. Hvis en skiper er i ubalanse, må han betale for å 

komme i balanse igjen.  

I det følgende redegjøres det i avsnitt 5.2 for hvordan operatøren vurderer om 

nettet er i ubalanse og i avsnitt 5.3 og 5.4 på hvilke måter balansering av nettet 

skjer. I disse avsnittene behandles altså spørsmål knyttet til nettets fysiske 

ubalanse. Ubalanse for den enkelte skiper blir behandlet i kapittel 6.  

                                           
430

 Jf. UNC TPDD 1.1.2 og 1.1.3. 
431

 Se Cameron 2005 side 361. 
432

 De særskilte reglene om nødssituasjoner finnes i UNC TPDQ.  
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5.2 Når er balansering av nettet aktuelt og hvordan 
skjer balanseringen? 

Hvis totalsystemet er i eller ligger an til å komme i ubalanse, er balanserings-

tiltak fra National Grid NTS nødvendig for å opprettholde balansen i nettet.
433

 

Som et utgangspunkt vil totalsystemet vil være i ubalanse hvis den mengden 

gass som blir levert til nettet er større eller mindre enn den mengden gass som 

blir tatt ut av nettet. Hvis nettet mangler gass er det i negativ ubalanse og hvis 

nettet har overskudd av gass er ubalansen positiv. Balanseringstiltak settes 

imidlertid ikke i gang så snart det konstanteres differanse mellom gass levert til 

nettet og gass tatt ut av nettet. National Grid NTS bestemmer en toleranse-

grense, altså en grense for ubalanse som kan forekomme i nettet uten at 

balanseringstiltak er nødvendige. 

Videre vurderes hvor mye gass som vil bli brukt av transportøren for et system for å operere 
systemet og gass som forsvinner fra systemet.

434
 Man tar også hensyn til tilsiktede endringer i 

volumet av gass i NTS-systemet og beholdningen i LDZene. Hvis det er er en restriksjon i (eller 
hvis en restriksjon påvirker en del av) totalsystemet og dette fører til/vil føre til begrensninger 
på gasstrømmer i en del av totalsystemet, vil en «Transportation Constraint» foreligge.

435
 Også 

dette, og andre faktorer som er relevante for driften av totalsystemet, skal National Grid NTS se 
hen til når det vurderes om balanseringstiltak er nødvendig.

436
  

I tillegg til det generelle utgangspunktet, oppstilles i Uniform Network Code to 

tilfeller hvor balanseringstiltak fra operatøren typisk kan bli aktuelt. Disse 

situasjonene gjelder NTS-systemet. 

For det første vurderer National Grid NTS om balanseringstiltak er 

nødvendig hvis det er differanse mellom gass ventet levert til NTS og gass 

ventet avtatt fra systemet.
437

 Man tar hensyn til gass som vil bli brukt til 

operatørformål, gass som forsvinner fra systemet og tilsiktede endringer av 

gassvolumet i NTS.
 
Her ses hele «Gas Flow Day» under ett. 

For det andre vurderer National Grid NTS om det er behov for balansering i 

løpet av dagen.
438

 Balansering vil være nødvendig hvis gass leveres og tas ut av 

nettet til ulike tidspunkt og/ eller i ulike mengder per tidsenhet i løpet av «Gas 

                                           
433

 Jf. UNC TPDD 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3. 
434

 Jf. UNC TPDD 1.1.1c og TPDN 1.1.1. 
435

 Jf. UNC GTC 2.4.1.  
436

 Jf. UNC TPDD 1.1.1d. 
437

 Jf. UNC TPDD 1.2.1a. 
438

 Jf. UNC TPDD 1.2.1b. 
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Flow Day» dersom dette fører til at trykket eller gassvolumet i NTS er eller 

ligger an til å avvike fra en akseptert grense. Selv om de samme gassmengdene 

leveres og tas ut av nettet når dagen ses under ett, kan altså det at levering og 

avtak skjer til ulike tidpunkt på dagen nødvendiggjøre balansering. Tilsvarende 

gjelder hvis ulike mengder gass leveres og avtas per tidsenhet, for eksempel hvis 

store mengder gass leveres mellom klokken 0600 og 0700 og mindre mengder 

leveres mellom klokken 0700 og 0800. Man ser altså at selv om nettet er i 

balanse når dagen ses under ett, kan det oppstå ubalanse som krever 

balanseringstiltak i løpet av dagen.  

Den fysiske balanseringen av nettet skjer ved at gass leveres til eller tas ut av 

nettet. Balansering i løpet av dagen kan i seg selv føre til at balanseringstiltak 

når man ser dagen under ett blir aktuelt.
439

 Et eksempel er hvis balansering 

gjennomføres for å gjenopprette trykket i NTS-systemet fordi trykket har falt på 

et tidspunkt. Gass leveret til nettet retter opp trykkfallet på dette tidspunktet, 

men den ekstra tilførselen av gass kan føre til ubalanse hvis en tilsvarende 

gassmengde ikke tas ut av systemet senere.  

Vurderingen av om balanseringstiltak vil være nødvendig skjer før ubalansen 

faktisk oppstår. I den første balanseringssituasjonen er det differansen mellom 

ventet levert og ventet avtatt mengde gass operatøren ser på når han vurderer 

om det er grunnlag for balanseringstiltak. Når operatøren vurderer om 

balanseringen skal foretas i løpet av dagen, vil både en aktuell og en ventet 

ubalanse kunne nødvendiggjøre balanseringstiltak. For å kunne foreta disse 

vurderingene, har National Grid NTS flere informasjonskilder.  Operatøren kan 

selv bestemme hvilken informasjon han vil legge vekt på når det vurderes om 

balanseringstiltak er nødvendig.
440

 Her nevnes kun noen eksempler på hvilken 

informasjon National Grid NTS bruker for å bestemme om balanserings-

handlinger skal utføres.  

For å fastslå hvilken mengde gass som er ventet levert til og avtatt fra gass-

transportsystemet, baserer National Grid NTS seg blant annet på informasjon 

fra input- og outputnominasjonene.
441

 I nominasjonene meddeler skiperne hvor 

mye gass de vil levere per dag og avta per dag.
442

  Informasjon fra operatøren av 

den tilknyttede leveringsfasiliteten om ventede leveringer er også en 

                                           
439

 Jf. UNC TPDD 1.2.2. 
440

 Jf. UNC TPDD 1.3.1. 
441

 Jf. UNC TPDD 1.3.1b, c og 1.3.2. 
442

 Se om inputnominasjoner i avsnitt 3.3 og om outputnominasjoner i avsnitt 4.3. 
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informasjonskilde for National Grid NTS.
443

 Et siste eksempel er informasjon 

fra egne estimater over etterspørsel etter gass, typisk værmeldinger og historiske 

data.
444

 I avgjørelsen av om balanseringstiltak skal tas går National Grid NTS ut 

ifra at brukerne leverer like mengder gass per tidsenhet.
445

Hvis balanseringstiltak er nødvendig på grunn av overskudd av gass i nettet 

selger operatøren gass. Hvis nettet mangler gass kjøper operatøren gass. At 

balanseringen skjer ved kjøp og salg av gass skyldes at operatøren eier gassen i 

systemet.
446

 Operatøren har to mulige kilder til å kjøpe og selge gass for å 

balansere systemet.
447

 Han kan for det første balansere systemet ved hjelp av 

kjøp eller salg av gass fra brukere på markeder. For det andre kan National 

Grid NTS balansere nettet ved injeksjon av gass operatøren har tilgang til fra 

lagringsfasiliteter. De kostnadene operatøren har med å balansere nettet dekkes 

imidlertid av skiperne.
448

Ubalanse skyldes hovedsakelig at ulike gassmengder leveres og avtas fra 

nettet. Det er skiperne som leverer og avtar gass, og et mulig alternativ til 

balansering ved kjøp og salg av gass er for eksempel at operatøren gir en form 

for kreditt til den brukeren som for eksempel har tatt ut mer gass enn han har 

levert til systemet mot at brukeren senere leverer den manglende gassmengden 

til nettet. Dette kan skje ved at operatøren setter inn ekstra gass i nettet hvis det 

er i negativ ubalanse eller tar gass ut av nettet hvis det er i positiv ubalanse. 

Brukeren må så senere levere eller ta gass ut av nettet tilsvarende den 

ubalansen brukeren var i. Dette er ikke en balanseringsmåte i det britiske 

nettet.  

Operatørens balanseringsmuligheter etter Uniform Network Code vil jeg 

redegjøre for i avsnitt 5.3 og 5.4 i det følgende.  

                                           
443

 Jf. UNC TPDI 2.6.2 og 2.6.4a. 
444

 Jf. UNC TPDD 1.3.1a, se også TPDH. 
445

 Jf. UNC TPDI 3.10.1. 
446

 Se avsnitt 3.2.5. 
447

 Jf. UNC TPDD 1.1.2. 
448

 Se i avsnitt 6.3. 
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5.3 Balansering ved hjelp av kjøp eller salg av gass på 
markeder  

En måte National Grid NTS kan balansere systemet på er ved å inngå avtaler 

med brukere av systemet om kjøp og salg av gass, her med et samlebegrep kalt 

markedsbalansering. Dette kan finne sted på OCM, som er en elektronisk 

handelsplass.449
 OCM er National Grid NTS’ prinsipale balanseringsverktøy.

450
  

Et alternativ er å inngå avtaler om gasshandel med brukerne ved «Non-

Trading System Transactions».
451

 Handel ved «Non-Trading System 

Transactions» kalles av National Grid NTS for OTC-handel.
452

 Dette er 

gasshandelsavtaler mellom National Grid NTS og en bruker utenom OCM. 

Disse avtalene er ikke-fysiske. Slike avtaler kan kun inngås når en «Gas 

Balancing Alert» foreligger, noe som bare vil skje hvis det er ventet særlig stor 

etterspørsel etter gass. Nedenfor behandles balansering ved hjelp av OCM i 

avsnitt 5.3.1 og 5.3.2, og deretter markedsbalansering ved ”Non-Trading System 

Transactions” i avsnitt 5.3.3. 
 

5.3.1 Generelt om OCM 

OCM står for On-the-Day Commodity Market. OCM er et elektronisk 

handelssystem, databasert, hvor både National Grid NTS og skipere kan kjøpe 

og selge gass.
453

 OCM avløste operatørens tidligere balanseringsmarket, 

«flexibility market», i 1999.
454

  

OCM skiller seg fra det tidligere «flexibility market» ved at også skipere kan kjøpe og selge gass 
seg imellom på markedet. På «flexibility market» kunne kjøp og salg av gass bare skje mellom 
skipere og operatøren. Hovedinnvendigene mot den tidligere løsningen var allikevel at 
daværende regler førte til høye balanseringskostnader og at det var mangel på insentiver for å ta 
effektive balanseringshandlinger.

455

                                           
449

 Jf. UNC TPDD 2.1.3a og 2.1.1. 
450

 Jf. Robson/Stanger/Tyler R.50: februar 2006 side 1373. 
451

 Jf. UNC TPDD 1.2.1b, 1.4.1a(i), 1.4.1c, d, e og 3.1.1a.  
452

 http://www.nationalgrid.com/uk/Gas/OperationalInfo/GBA/ (10. august 2006). 
453

 Jf. UNC TPDD 2.1.3a og 2.1.1. 
454

 Jf. Robson/Stanger/Tyler R.50: februar 2006 side 1370-1371 (1-1159, 1-1160 og 1-1161). 
455

 Jf. Robson/Stanger/Tyler R.50: februar 2006 side 1370-1371 (1-1159, 1-1160 og 1-1161). 
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OCM opereres av en egen markedsoperatør som utnevnes av National Grid 

NTS.
456

  Gjennom vilkår for utnevnelse av markedsoperatøren i National Grid 

NTS’ lisens har Ofgem regulert hvilke kvalifikasjoner som kreves av OCM-

operatøren. Operatøren må ha finansielle midler, dyktig og erfarent personell 

og systemer som sikrer at OCM blir ledet på en velordnet og riktig måte samt 

etter klare og rettferdige regler. National Grid NTS skal se til at vilkårene er 

oppfylt når operatøren for OCM utnevnes. Vilkårene anses imidlertid for 

oppfylt hvis National Grid NTS utnevner en person som er utpekt av Ofgem.
457

 

APX Gas UK er operatør for OCM nå.
458

Regler om bruken av handelssystemet følger av Annex D-1 i Uniform 

Network Code.
459

 Operatøren for OCM er altså ikke fri til å lage reglene for 

bruk av OCM på egenhånd. 

For å kunne handle på OCM må man ha tillatelse fra OCM-operatøren. Det 

vil si at både skipere og National Grid NTS må være «Trading Participants» for 

å fremlegge og akseptere tilbud på markedet.
460

  National Grid NTS er aktør på 

OCM for å kjøpe gass på OCM hvis systemet mangler gass eller selge gass på 

markedet hvis det er for mye gass i systemet (ubalanse). Slik balanserer 

National Grid NTS totalsystemet. Skiperne kan bruke OCM for å balansere 

sine porteføljer. 

«Trading Participants» kan fremsette egne tilbud eller akseptere eksisterende 

tilbud på OCMs skjermer.
461

 Et tilbud består i at gass tilbys levert til nettet 

(National Grid NTS kjøper gass) eller gjort tilgjengelig for avtak fra nettet 

(National Grid NTS selger gass). I tilbudet på OCM oppgis blant annet når 

                                           
456

 Jf. Standard Special Condition A11(22B). Lisensbestemmelsen ble inkorporert ved Special 
Condition C6. 

457
 Jf. Standard Special Condition A11(22A) til (22D). Disse lisensbestemmelsene ble 

inkorporert ved Special Condition C6. 
458

 http://www.apxgroup.com/index.php?id=11 (2. august 2006). 
459

 Jf. UNC TPDD 2.1.3d og Annex D-1. At Annex D-1 skal være en del av reglene for handel 
på OCM, er bestemt i avtalen NGN har med operatøren av OCM, jf. UNC TPDD 2.2.2 og 
2.1.3e. I tillegg finnes børsregler i «NBP Market Rules», jf. www.apxgroup.com (2. august 
2006), se også Robson/Stanger/Tyler R.50: februar 2006 side 1371 (1-1161). Disse reglene 
er konfidensielle. 

460
 Jf. UNC TPDD 2.1.1 og 2.2.1j, se også TPDD 2.1.3b.  

461
 Jf. UNC TPDD 2.1.1 og 2.2.1a. Kravene til hva som angis i tilbudet finnes i Annex D-1 3, se 

også 1.2 og 1.3 Hvis det er NGN som fremsetter tilbudet, finnes det tilleggskrav til 
utformingen av deres tilbud i 3.4. Hvis tilbudet ikke fyller formkravene, eller er et tilbud av 
en slik art at det ikke kan fremsettes på OCM, (se UNC TPDD Annex D-1 4.1, 4.3 og 4.5) 
vil det bli avvist av operatøren for OCM og altså ikke vist på skjermene til OCM, jf. UNC 
TPDD Annex D-1 4.8. 
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(endring i) leveringen eller avtaket av gass fra nettet kan skje og til hvilken pris. 

Hvor mye gass som selges oppgis også. 

Så snart et tilbud har blitt akseptert, informerer operatøren partene om 

dette.
462

 Operatøren for OCM matcher også forenlige tilbud ettersom de blir 

fremsatt.
463

Hvilken aktør på OCM som har fremmet tilbud på markedet, er skjult for de 

øvrige aktørene og informasjonen vil heller ikke senere bli gjort tilgjengelig for 

disse. Handlene er således anonymene. Et unntak gjelder for «Physical Market 

Transactions» (en særlig handelstype på OCM). Ved slike handler vil 

identiteten til den brukeren som fremla tilbudet bli gjort tilgjengelig for 

National Grid NTS etter at tilbudet har blitt akseptert.
464

 Som det vil 

fremkomme nedenfor i avsnitt 5.3.2 medfører «Physical Market Transcations» 

en endring i gassmengdene en skiper leverer og/eller tar ut av 

gasstransportsystemet. National Grid NTS må da for operatørformål vite hvem 

som endrer gassleveringen/avtaket. National Grid NTS mottar også ytterligere 

informasjon fra OCM-operatøren om «Physical Market Transactions».
465

  

OCM er et marked med clearingfunksjon.
466

 Som clearer opptrer OCM-

operatøren som motpart til hver av partene for transaksjonen på OCM.
467

 

Betaling under avtalen skjer da til/fra OCM-operatøren. Regler om oppgjøret 

mellom OCM-operatøren og National Grid NTS finnes i Uniform Network 

Code.
468

National Grid NTS bruker OCM for balanseringsformål ved å selv komme 

med tilbud på markedet eller ved å akseptere eksisterende tilbud på OCM. 

Siden OCM er et marked er imidlertid National Grid NTS avhengig av at andre 

aktører er villige til å tilby gass for salg eller ønsker å kjøpe gass på OCM for at 

National Grid NTS skal kunne kjøpe og selge gass dersom nettet er i (eller 

ligger an til å komme i) ubalanse. Dersom NGN ser at tilbudene på OCM ikke 

                                           
462

 Jf. UNC TPDD Annex D-1 5.4. 
463

 Se UNC TPDD 2.2.1k og Robson/Stanger/Tyler R.50: februar 2006 side 1372. 
464

 Jf. UNC TPDD Annex D-1 2.2. 
465

 Se UNC TPDD Annex D-1 5.4b. 
466

 Dette står ikke uttrykkelig i Uniform Network Code, men fremkommer av formuleringene i 
TPDD 2.2.5 og 2.1.3c. Se dessuten http://www.apxgroup.com/index.php?id=51 (2. august 
2006) og Robson/Stanger/Tyler R.50: februar 2006 side 1371 (1-1161). 

467
 Jf. UNC TPDD 2.2.5. 

468
 Se UNC TPDD 2.2.8, se også 2.2.9. Oppgjøret mellom OCM-operatøren og en bruker er 

det naturlig nok ikke regler om i gasstransportavtalen. 
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er nok til, eller ligger an til å ikke være tilstrekkelige tilbud til, at NGN kan 

utføre sin balanseringsoppgave, kan NGN informere om situasjonen og 

oppfordre brukerne til å komme med ytterligere tilbud.
469

  

5.3.2 Handel på OCM for balanseringsformål 

Det finnes tre ulike handelstyper deltakere på OCM kan gå inn på; «Non-

Physical Marked Transactions», «Physical Marked Transactions» og 

«Locational Marked Transactions».
470

  

En «Non-Physical Market Transaction» er en ikke-fysisk gasshandelsavtale i 

nettet.
471

 Det som da selges og kjøpes er fordringer på National Grid NTS.
472

 

Handelen oppfylles ved meldinger til National Grid NTS om at fordringen skal 

bytte eier (handelsnominasjoner). Siden avtalen ikke medfører fysisk levering 

eller avtak av gass til nettet, kan ikke National Grid NTS bruke «Non-Physical 

Market Transactions» for fysisk balansering av nettet.
473

  

«Physical Market Transactions» er fysiske gasshandelsavtaler. Ved disse 

transaksjonene avtales det at skiperen skal endre den mengden gass han leverer 

til eller tar ut av systemet.
474

 National Grid NTS kjøper eller selger gass ved 

slike transaksjoner for å fysisk balansere nettet. «Locational Market 

Transaction» er en særskilt type «Physical Market Transaction». Forskjellen 

mellom de to handelstypene er at ved en «Locational Market Transaction» skal 

skiperen endre sine leveringer og/eller avtak av gass på på forhånd avtalte 

systempunkt.
475

 Også for «Physical Market Transaction» er det regler om hvilke 

systempunkt gass kan leveres eller avtas på etter slike avtaler.
476 

 I avhandlingen behandles operatørens kjøp av gass ved «Physical Market 

Transactions» for balanseringsformål. Operatøren kan like gjerne selge gass ved 

«Physical Market Transactions». Partenes forpliktelser er da av samme art. Jeg 

behandler kun operatørens kjøp av gass ved «Physical Market Transactions» 

for å unngå gjentakelser.  

                                           
469

 Jf. UNC TPDD 2.4.4. 
470

 Jf. UNC TPDD 2.2.1c, d og e. 
471

 Jf. UNC TPDD 2.2.1e, c og a. 
472

 Se avsnitt 3.2.5 og kapittel 7. 
473

 Handelstypen brukes derimot av skipere som ønsker å balansere sin portefølje.  
474

 Jf. UNC TPDD 2.2.1c. 
475

 Jf. UNC TPDD 2.2.1d, se også c og 2.3.2d (ii).  
476

 Se UNC TPDD 2.3.2d (i) og TPDD 2.2.1f. 

82 



En avtale om kjøp av gass ved en «Physical Market Transaction» er todelt; 

avtalen består her både av at fordringen på National Grid NTS overføres og at 

brukeren skal endre sine leveringer av gass til nettet. Som redegjort for i avsnitt 

3.2.5 får skipere som leverer gass til nettet en fordring på National Grid NTS 

tilsvarende den gassmengden skiperen leverte til nettet. Ved «Physical Market 

Transactions» kjøper National Grid NTS fordringen. Skipere som leverer gass 

til nettet etter en «Physical Market Transaction» selger altså retten til å rå over 

gass i nettet de får ved å levere gass. National Grid NTS kjøper dermed 

fordringen på seg selv, slik at skiperen etter handelen ikke har mulighet til å for 

eksempel ta gass ut av nettet uten å komme i negativ ubalanse.
477

 Fordringen på 

National Grid NTS overføres ved en handelsnominasjon. Kort fortalt er dette er 

en melding til National Grid NTS om at fordringen bytter eier.
478

 

Handelsnominasjonene fremlegger OCM-operatøren på vegne av partene.
479

 

Deltakere på OCM har på forhånd utpekt OCM-operatøren til «User Agent», 

slik at operatøren kan fremlegge handelsnominasjoner på deres vegne.
480

Etter avtalen om «Physical Market Transactions» skal skiperen endre 

gassmengden han leverer til nettet. Skiperen skal melde fra til National Grid 

NTS om endringen i gassmengden en bruker vil levere til systemet. Dette skjer 

ved en kontraktsrenominasjon («Contract Renomination»).
481

 En kontrakts-

renominasjon er en type renominasjon.
482

 Kontraktsrenominasjonen og 

handelsnominasjonen skal angi samme gassmengde.
483 

  

                                           
477

 Se avsnitt 6.2 og 7.2. 
478

 Handelsnominasjonene redegjøres for i kapittel 8.2 om gasshandel i nettet.  
479

 Jf. UNC TPDD 2.2.1a, 2.2.5 og Annex D-1 2.1. 
480

 Jf. UNC TPDD Annex D-1 2.1, se også TPDD 2.1.2 med videre henvisninger. Nærmere 
regler om «User Agent» finnes i UNC TPDV 6. OCM-operatørens handelsnominasjoner 
anses å oppfylle formkravene til handelsnominasjoner hvis notifiseringen til National Grid 
NTS er i samsvar med de kravene som stilles i 5.4.(c) av Annex D-1, jf. UNC TPDD 2.2.6. 
Det vises til TPDC 6.2 i TPDD 2.2.6. Jeg har fått bekreftet fra National Grid NTS at dette 
er en feil. Riktig henvisning skal være TPDC 5.2. 

481
 Jf. UNC TPDD 2.2.1c og d, 2.3.1, 2.2.1g og 2.3.3. Formkravene til kontrakts-

renominasjonen er stort sett som for andre renominasjoner, men i tillegg skal brukeren 
spesifisere at renominasjonen er en «Contract Renomination» og hvilken «Physical Market 
Transaction» den hører sammen med, jf. TPDD 2.3.1, 2.3.2 med videre henvisninger. 
Øvrige krav til kontraktsrenominasjonen finnes i TPDD 2.3.4. 

482
 Jf. UNC TPDD 2.2.1g. Se avsnitt 3.3.4 om renominasjoner. 

483
 Jf. UNC TPDD 2.2.1c, se også 2.3.2 d(i)2. 
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Hvis parten ikke leverer gass i samsvar med det nominerte kvantumet, vil 

avgiftene for over/underlevering i forhold til nominert volum påløpe.
484

 Når den 

faktiske endringen i levering av gass fra nettet skal skje vil avhenge av avtalen. 

Brukeren fastsetter i sitt tilbud om «Physical Market Transaction» når han kan 

endre levering av gass fra nettet og det er fra dette tidspunktet endringen 

skjer.
485

Hvis brukeren ikke fremlegger korrekte kontraktsrenominasjoner eller ikke 

fremlegger kontraktsrenominasjoner i det hele tatt, vil brukeren måtte betale en 

avgift for dette («Physical Renomination Incentive Charge»).
486

 Avgiften settes 

til den summen som er størst av gassmengden brukeren solgte til National Grid 

NTS mulitiplisert med 0,005pence og 200£.
487

  

5.3.3 OTC-handel for balanseringsformål 

OTC-handel (Over the counter) vil si at National Grid NTS og en bruker blir 

enige om å komme med handelsnominasjoner, men uten å bruke OCM.
488

 

Avtalen er ikke-fysisk og kalles i Uniform Network Code for «Non-Trading 

System Transactions». Det er kun når en «Gas Balancing Alert» foreligger at 

National Grid NTS kan inngå slike avtaler.
 489

En «Gas Balancing Alert» er basert på en kombinasjon av det absolutte 

nivået av tilbud og etterspørsel etter gass, og hvor mye gass som kan leveres til 

nettet fra lagringsfasiliteter. Hvis en «Gas Balancing Alert» foreligger, publiseres 

denne på National Grid NTS’ nettsider.
490

 Man skiller mellom tilfeller hvor en 

«Gas Balancing Alert» skal publiseres og tilfeller hvor den kan publiseres. 

Hver dag ser National Grid NTS på estimatene
491

 over etterspørselen av gass 

for neste dag. En «Gas Balancing Alert» skal publiseres hvis beregningene viser 

                                           
484

 Se avsnitt 3.3.5. 
485

 Jf. UNC TPDD 2.3.5, TPDC 4.1.9c og Annex D-1 1.2 j og g. 
486

 Jf. UNC TPDD 2.3.7. 
487

 Jf. UNC TPDD 2.3.8. 
488

 Jf. UNC TPDD 3.1.1.a. 
489

 Jf. UNC TPDD 3.1.2, se også TPDD 4.1.1 for et unntak. Det vil være for detaljert å 
behandle unntaket i avhandlingen.   

490
 Jf. UNC TPDV 5.9.3 og 5.9.4. 

491
 National Grid NTS henter inn værvarsler, og ved hjelp av matematiske modeller som er 

utviklet på bakgrunn av historiske data, anslås det hvilken etterspørsel man regner med for 
en LDZ og for totalsystemet, jf, UNC TPDH 5.1.1, 5.2.1 og 5.2.2. Estimatene blir fremlagt 
for brukerne, jf. UNC TPDH 5.2.1. 
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at etterspørselen etter gass fra totalsystemet ligger an til å bli lik eller større enn 

anslått total levering til totalsystemet. (det anslåtte maksimale daglige tilbudet 

av gass til totalsystemet på den aktuelle dagen pluss summen av den 

gassmengden som kan bli levert fra lagringsfasiliteter).
492

  

En «Gas Balancing Alert» kan også publiseres hvis det i løpet av «Gas Flow 

Day» inntreffer en hendelse som reduserer den anslåtte totale leveringen til 

totalsystemet med minst 25 MCM
493

 per dag.
494

 I tillegg må den gjenstående 

anslåtte totale leveringen til totalsystemet være lik eller mindre enn anslått total 

etterspørsel.  

Hvis en bruker ønsker å komme med et tilbud for «Non-Trading System 

Transactions» til National Grid NTS, fremsettes tilbudet ved hjelp av telefon 

eller telefax.
495

 National Grid NTS melder så i fra til brukere om aksepterte 

tilbud. Selger sender deretter en bekreftelse til National Grid NTS, som 

operatøren signerer og returnerer.
496

 Det er verdt å merke seg at brukeren ikke 

kan være en deltaker på OCM og samtidig gjøre «Non-Trading System 

Transactions».497
  

«Non-Trading System Transactions» er ikke-fysiske avtaler. Det som selges 

etter avtalen er fordringer på transportøren. Partenes forpliktelser under en 

avtale om «Non-Trading System Transactions» er å fremlegge meldinger til 

National Grid NTS om fordringsoverføringen – handelsnominasjoner. Handels-

nominasjonenes betydning etter Uniform Network Code er å bestemme en 

brukers ubalanse.
498

 Ved en handelsnominasjon hvor brukeren selger fordringen 

han har på transportøren vil den kvantiteten gass handelsnominasjonen angir 

bli trukket fra når brukerens ubalanse skal bestemmes. Brukeren vil da ikke 

lenger ha rett til å for eksempel ta gass ut av nettet uten at hans portefølje blir 

                                           
492

 Jf. UNC TPDV 5.9.3 og 5.9.6. Beregningene over etterspørsel skjer etter TPDH 5.2.3 dagen 
før «Gas Flow Day».  

493
 MCM er lik 1 000 000 m3 («Cubic Metres»), jf. UNC GTC 3.2.1. Når «Cubic Metre» 

anvendes i forbindelse med gass tilsvarer det den gassmengden som ved en temperatur på 
15C°og et absolutt trykk på 1,01325 bar og fri for vanndamp opptar en m3.  

494
 Jf. UNC TPDV 5.9.4, 5.9.6, se også TPDH 5.2.6b. 

495
 http://www.nationalgrid.com/NR/rdonlyres/312CC783-1814-40EC-A1D3-

79CBE318389C/5514/OTCflowchart.pdf (10. august 2006). 
496

 http://www.nationalgrid.com/NR/rdonlyres/638B97B1-C7F7-468C-8A47-
C64CA1BD79CA/5460/EB05192ShipperProcedureGBAvers3.pdf. (10. august 2006).   

497
 Jf. UNC TPDD 3.1.1a. 

498
 Jf. UNC TPDD 5.1.3 og 5.1.4. Se nærmere i avsnitt 8.3. 
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negativ (brukeren havner i negativ ubalanse).
499

  National Grid NTS har da 

kjøpt fordringen på seg selv, og er dermed ikke forpliktet til å la brukeren ta 

gass ut av nettet uten at skiperen må betale for dette.
500

  

Av reglene om betaling for en «Non-Trading System Transaction» 

fremkommer det at avtalen også kan gå ut på at brukeren kjøper fordringer på 

National Grid NTS fra National Grid NTS.
501

 En slik handel vil føre til at den 

brukeren som kjøper fordringen har rett til for eksempel å ta gassmengden 

under fordringen ut av gasstransportsystemet. Når National Grid NTS bare kan 

gå inn på «Non-Trading System Transaction» grovt sett på dager hvor det er 

større etterspørsel etter gass enn det vil bli levert gass til systemet («Gas 

Balancing Alerts»), kan jeg vanskelig se hvorfor operatøren ville selge 

fordringer på seg selv. Når brukeren har kjøpt en fordring på transportøren har 

han nemlig et økonomisk insentiv til å ta gassmengden under fordringen ut av 

nettet eller selge fordringen videre til en annen skiper. Insentivet skyldes den 

dårlige betalingen skiperen vil få hvis han verken selger fordringen eller tar 

gassmengden under fordringen ut av nettet.
502

  

Betingelser og vilkår for «Non-Trading System Transactions» er standard-

avtalen NBP 97, med endringer i klausul 6.
503

 Endringene bestemmer at betaling 

etter avtalen skal skje i samsvar med Uniform Network Codes faktura- og 

betalingsregler. En ytterligere endring er at National Grid NTS etter avtalen har 

rett til å publisere detaljer rundt transaksjonen. Gassalg under NBP 97 er 

temaet for kapittel 8, og jeg viser til det avsnittet for redegjørelse for avtalen. 

OTC-handler vil føre til at prisinformasjonen på OCM ikke er korrekt. National Grid NTS vil 
informere brukerne om dette, og det vil finnes en melding om dette på OCM.

504

                                           
499

 Se avsnitt 6.3 om betalingene en skiper må ut med hvis han er i negativ ubalanse. 
500

 Situasjonen likner på et konfusjonstilfelle, se Hagstrøm side 773 – 776. 
501

 Jf. UNC TPDD 3.1.3 og 1.4.1b og c. 
502

 Se avsnitt 6.3 om den dårlige betalingen en skiper for positiv ubalanse.  
503

 http://www.nationalgrid.com/NR/rdonlyres/D9CB0809-69DA-4C7D-8DEF-
660194012EB2/5513/TermsandConditionsforOTCTradingv2.pdf. (10. august 2006). 

504
 Jf.http://www.nationalgrid.com/NR/rdonlyres/7B26918C-F382-45BB-A744-

637B5853CC49/5458/OTCorOCMMultidayTradesImpactsonSAP.pdf. (10. august 2006). 
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5.4 Balansering ved hjelp av gass fra lagringsfasiliteter  

Temaet for dette avsnittet er National Grid NTS’ bruk av gass fra 

lagringsfasiliteter for balansering av nettet. National Grid NTS har også 

mulighet til å få gass levert fra lagringsfasiliteter for å balansere nettet. OCM er 

den prinsipale balanseringsmekanismen, men det er alltid en risiko for at ikke 

vil være tilstrekkelige tilbud på OCM til å balansere systemet. Dessuten kan 

rask balansering bli nødvendig på grunn av skade på NTS-systemet eller 

nødstilfeller. Av disse to grunnene har National Grid NTS mulighet til å få gass 

levert til NTS-systemet fra lagringsfasiliteter. I dette avsnittet behandles først 

når balansering skjer med gass fra lagringsfasiliteter og deretter hvordan 

National Grid NTS får tilgang til slik gass.  

Ulike lagringsfasiliteter er koblet til totalsystemet. Tre typer lagringsfasiliteter brukes i 
Storbritannia; salthuler, uttømte gassfelt og lagring av gass som LNG i metalltanker.

505
 I 

Hornsea er lagringsfasiliteten en salthule, mens i Rough er lagringsplassen i det uttømte 
gassfeltet.

506
 Det finnes fire lagringsfasiliteter for LNG. Disse ligger i Glenmavis, Partington, 

Dynevor Arms og Avonmouth.
507

National Grid LNG Storage eier og opererer LNG fasilitetene,
508

 mens Rough eies og opereres 
av Centrica.

509
 Scottish and Southern Energy har eier- og operatørskap for lagringsfasiliteten i 

Hornsea.
510

 Reglene for bruk LNG-fasilitetene finnes i Uniform Network Code section Z, mens 
de relevante vilkårene for Rough og Hornsea finnes i et egne dokumenter kalt «Storage Service 
Contract».

511

Både skipere og National Grid NTS kan lagre gass i lagringsfasiliteter. Hvis National Grid NTS 
lagrer gass i lagringsfasiliteter, anses operatøren både som bruker av lagringsfasiliteten og av 
NTS-systemet. Dette fører til at reglene om levering av gass fra lagringsfasiliteter til 
totalsystemet og avtak av gass fra totalsystemet for levering til lagringsfasiliteter gjelder både for 

                                           
505

 Jf. UNC sammendrag side 21.  
506

 Jf. UK Oil and Gas Law R.50: februar 2006 side 1378. 
507

 Se http://www.nationalgrid.com/uk/Gas/lngstorage/What/ (10. august 2006) 
508

 Jf. UNC TPDR 1.7.1 og http://www.nationalgrid.com/uk/Gas/lngstorage/.(10. august 
2006) 

509
 Jf. http://www.centrica.co.uk/index.asp?pageid=25 (10. august 2006) 

510
 http://www.scottish-

southern.co.uk/SSEInternet/index.aspx?rightColHeader=26&id=412&TierSlicer1_TSMen
uTargetID=60&TierSlicer1_TSMenuTargetType=4&TierSlicer1_TSMenuID=6. (10. august 
2006) 

511
 Kontraktene er tilgjengelig på operatørens hjemmesider, se  

http://www.centrica-sl.co.uk/Storage/StorageServicesContract.html  
og http://www.scottish-southern.co.uk/SSEInternet/index.aspx?id=430 (10. august 2005). 

 87

http://www.nationalgrid.com/uk/Gas/lngstorage/What/
http://www.nationalgrid.com/uk/Gas/lngstorage/
http://www.centrica.co.uk/index.asp?pageid=25
http://www.scottish-southern.co.uk/SSEInternet/index.aspx?rightColHeader=26&id=412&TierSlicer1_TSMenuTargetID=60&TierSlicer1_TSMenuTargetType=4&TierSlicer1_TSMenuID=6
http://www.scottish-southern.co.uk/SSEInternet/index.aspx?rightColHeader=26&id=412&TierSlicer1_TSMenuTargetID=60&TierSlicer1_TSMenuTargetType=4&TierSlicer1_TSMenuID=6
http://www.scottish-southern.co.uk/SSEInternet/index.aspx?rightColHeader=26&id=412&TierSlicer1_TSMenuTargetID=60&TierSlicer1_TSMenuTargetType=4&TierSlicer1_TSMenuID=6
http://www.centrica-sl.co.uk/Storage/StorageServicesContract.html
http://www.scottish-southern.co.uk/SSEInternet/index.aspx?id=430


National Grid NTS og for skipere når disse er brukere av lagringsfasiliteter.
512

 Operatøren må 
da for eksempel nominere levering av gass fra en lagringsfasilitet til gasstransportnettet.

513
 Disse 

reglene går jeg ikke inn på.  

Balansering med gass fra lagringsfasiliteter skjer når det er behov for levering av 

gass til NTS når en av tre ulike situasjoner foreligger. Med et samlebegrep kalles 

disse situasjonene «Operating Margins Requirements».
514

 Det første tilfellet er når det er nødvendig at gass blir levert til NTS-systemet 

for å balansere systemet, og ubalansen ikke kan rettes opp ved handel på OCM 

eller OTC.
515

 Her benytter man altså lagret gass til balansering av gassmengdene 

i nettet først etter at man har konstatert at ubalansen ikke kan avhjelpes ved 

handel på OCM eller OTC, fordi det ikke finnes tilstrekkelige eller passende 

tilbud på markedene. Videre kan operatøren bare utnytte lagret gass i den 

utstrekning handel på OCM eller OTC ikke strekker til. 

Den andre situasjonen er når det i løpet av «Gas Flow Day» har skjedd en 

skade eller feil på en del av NTS-systemet og det er nødvendig at gass blir levert 

til NTS-systemet for å holde nettet i balanse.
516

 Et eksempel er skade på et av 

rørene i NTS.
517

 National Grid NTS skal bare ta gass ut av lagringsfasiliteter på 

den dagen skaden eller feilen skjer.
518

  I denne situasjonen kan National Grid 

NTS balansere ved hjelp av lagret gass uavhengig av om ubalansen kan rettes 

opp ved hjelp av markedsbalansering.  

Den siste situasjonen hvor balansering skjer ved hjelp av lagret gass er når det 

foreligger en nødssituasjon og det er nødvendig at gass blir levert til NTS-

systemet for å opprettholde et sikkert trykk i NTS i den perioden hvor systemet 

ikke funksjonerer normalt.
519

 En nødssituasjon foreligger hvis trykket i 

totalsystemet eller i deler av totalsystemet har falt eller hvis det er en betydelig 

risiko for at det vil falle og dette har ført til eller kan føre til en nødssituasjon 

                                           
512

 Jf. UNC TPDK 1.2 og TPDR som inneholder regler om levering av gass til totalsystemet fra 
en lagringsfasilitet og avtak av gass fra totalsystemet for levering til lagringsfasiliteten. 
Enkelte særregler gjelder imidlertid for National Grid NTS som bruker av en 
lagringsfasilitet, se TPDK 1.2. 

513
  Se UNC TPDK 1.3 som også inneholder særregler for National Grid NTS som bruker av 

NTS-systemet. 
514

 Jf. UNC TPDK 2.1.1. 
515

 Jf. UNC TPDK 2.1.1a og 2.3.1, se også TPDD 1.1.3. 
516

 Jf. UNC TPDK 2.1.1b og 2.3.1, se også TPDD 1.1.3. 
517

  Jf. UNC TPDK 2.1.2. 
518

 Jf. UNC TPDK 2.3.2 og 1.1.2c. 
519

 Jf. UNC TPDK 2.1.1c, se også 2.3.1. 
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for tilgang på gass.
520

 Her tar operatøren i bruk lagret gass for å sørge for sikkert 

trykk i NTS-systemet mens systemet ikke fungerer normalt.  

National Grid NTS eier ikke lagringsfasilitetene, og må derfor inngå avtaler 

for å nyttiggjøre seg gass i lagringsfasilitetene. Avtalene gir tilgang på gass i 

lagringsfasiliteter, og operatøren må hvert år estimere hvor mye gass det er 

nødvendig å ha tilgang til i lagringsfasiliteter.
521

 Uniform Network Code 

inneholder bestemmelser om når og hvordan National Grid NTS skal inngå 

avtaler om tilgang til lagret gass med det formål å sørge for at nettet holdes i 

balanse.  

Man skiller mellom to ulike avtaler National Grid NTS kan inngå for å sikre 

tilgang til gass fra lagringsfasiliteter.
522

 For det første kan operatøren selv inngå 

en avtale om lagringskapasitet. Avtalen vil gi National Grid NTS rett til å sette 

gass inn i lagringsfasiliteter, oppbevare gass der eller ta ut gass fra fasilitetene 

(med et fellesbegrep kalles dette lagringskapasitet, «Storage Capacity»).
523

  

Avtalen heter «Operating Margins Capacity Arrangement». Her kjøper 

National Grid NTS lagringskapasitet, i tillegg kjøpes det inn gass for å fylle 

lagringskapasiteten.
524

  
For det andre kan National Grid NTS avtale med tredjeparter som har 

lagringskapasitet at disse skal sette gass inn i fasilitetene, oppbevare gass der 

eller ta ut gass fra fasilitetene for så å levere gassen til National Grid NTS. I 

hvilke mengder og til hvilke tidspunkt leveringen skal skje, er opp til 

avtalepartene.
525

 En slik avtale kalles «Operating Margins Gas Delivery 

Arrangement». 
Etter Uniform Network Code skal National Grid NTS inngå de to avtalene 

med den hensikt å kunne møte behov for levering av gass til nettet for 

                                           
520

 Jf. UNC TPDQ 1.2.1. 
521

  Jf. UNC TPDK 2.2.1. De nærmere reglene om hvordan estimatet skal skje finnes i TPDK 
2.2. Estimatet skjer årlig, og regler om behandlingen av lagret gass som finnes i fasiliteten 
fra forrige år finnes i TPDK 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4. Det vil falle utenfor avhandlingen rammer å 
gå inn på disse reglene her. 

522
 Jf. UNC TPDK 1.1.1. 

523
 Jf. UNC TPDK 1.1.1a, 1.1.2 d og e, se også TPDR 1.5.2f, c, d og e, og 1.5.3f, c, d og e.  

524
 Jf. UNC TPDK 3.5.1. De nærmere reglene rundt gassinnkjøpet finnes i TPDK 3.5, se også 

TPDK 3.8. Reglene om hvordan injeksjon skal skje i lagringsfasiliten finnes i TPDK 3.6. 
Regler om ytterligere injeksjon i en lagingsfasilitet hvis mengden lagret gass er mindre enn 
den gassmengden som er estimert som nødvendig å ha lagret, finnes i TPDK 3.7. 

525
 Jf. UNC TPDK 1.1.1b og 1.1.2d og e, se også TPDR 1.5.2f, c, d og e, og 1.5.3f, c, d og e. 
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balansering.
526

 Som behandlet ovenfor er dette tre alternative tilfeller hvor det 

er nødvendig at gass blir levert til NTS-systemet. Disse situasjonene er i korthet 

når det foreligger en ubalanse og balansen i nettet ikke kan gjenopprettes ved 

hjelp av markedsbalansering, hvis det har skjedd en skade eller feil på en del av 

NTS-systemet eller i en nødssituasjon.
527

 For å kunne møte disse situasjonene 

må operatøren inngå avtaler om tilgang til lagringsgass, operatøren kan ikke 

velge å kjøpe gass på OCM eller OTC.
528

I gasstransportavtalen er det oppstilt hvilke hensyn National Grid NTS skal 

vurdere ved avtaleinngåelsen.
529

 National Grid NTS skal se hen til balansen 

mellom kostnadene ved avtalene og behovet for å sikre tilgjengeligheten av gass 

samt nødvendigheten av å sikre injeksjon i samsvar med reglene som gjelder for 

lagringsfasiliteten og krav til fleksibilitet når det gjelder levering av gass. Disse 

hensynene er imidlertid ikke uttømmende, andre faktorer National Grid NTS 

rimeligvis anser som relevante for imøtekommelsen av «Operating Margins 

Requirements» kan også tas i betraktning. 

Gassmengden operatøren har tilgang på etter inngåtte avtaler må ikke til 

sammen overstige den mengden estimert som nødvendig for «Operating 

Margins Requirements».
530

Stort sett vil nettokostnadene National Grid NTS har ved å benytte lagret 

gass for balanseringsformål, dekkes av skiperne.
531

  

6 Ubalanse for den enkelte skiper 

6.1 Innledning 

I kapittel 5 har vi sett på hvordan fysisk ubalanse i nettet oppstår, og hvilke 

muligheter National Grid NTS har til å opprettholde og gjenopprette balansen i 

nettet. Som nevnt i avsnitt 5.1 snakker man imidlertid om to ulike 

ubalansebegrep, fysisk ubalanse i nettet og den enkelte skipers ubalanse. 

                                           
526

 Jf. UNC TPDK 1.1.1. 
527

 Jf. UNC TPDK 2.1. 
528

 Jf. UNC TPDK 1.3.4. 
529

 Jf. UNC TPDK 2.2.6 og 3.11.1. 
530

 Jf. UNC TPDK 3.10 og 2.2.1c. 
531

 Se UNC TPDK 1.1.3 og 4, og TDPF 4. Se også Bobson/Stanger/Tyler R.50: februar 2006 
side 1377 (1-1162). 
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Temaet for dette avsnittet er den enkelte skipers ubalanse. Jeg ser først på 

hvordan en skiper havner i ubalanse.  

6.2 Fastsettelse av en skipers ubalanse 

En skipers portefølje vil være i balanse hvis skiperen tar like mye gass ut av 

systemet som han leverer til systemet. Skipere har også mulighet til å kjøpe og 

selge gass i systemet,
532

 og slike handler tas med i vurderingen av om en skiper 

er i balanse. Hvis en skiper leverer og kjøper like mye gass som han tar ut av 

systemet og selger, vil skiperen være i balanse. Ubalanse for den enkelte skiper 

foreligger hvis det er differanse mellom levert og kjøpt mengde gass og den 

gassmengden som er tatt ut av systemet og solgt.
533

 NGN benytter følgende 

formel for å regne ut om ubalanse en bruker er i ubalanse: 

«The Daily Imbalance for each User shall be calculated in respect of each Day as 
the difference between: 

(a) the sum of: 
i) the aggregate of the User’s UDQIs; 
ii) the aggregate of the Trade Nomination Quantities under any Acquiring Trade 

Nominations made by the User; and 
(b) the sum of: 
i) the aggregate of the User’s UDQOs; 
ii) the aggregate of the Trade Nomination Quantities under any Disposing Trade 

Nominations made by the User.»
534

«User’s Daily Quantity Input» (UDQI) er den fysiske gassmengden skiperen har 

levert til nettet, mens «User’s Daily Quantity Output» (UDQO) er den fysiske 

gassmengden skiperen har tatt ut av systemet.
535

  «Acquiring Trade 

Nominations» betegner gass skiperen har kjøpt i nettet, mens «Disposing Trade 

Nominations» er gass skiperen har solgt i nettet.
536

 Hvis det er differanse 

mellom de gassmengdene skiperen har levert og kjøpt og de gassmengdene 

skiperen har tatt ut og solgt, vil han være i ubalanse. Ubalansen vil være positiv 

hvis bruker har levert og kjøpt mer gass enn han har tatt ut og solgt.
537

  I den 

                                           
532

 Som det har fremkommet i avsnitt 3.2.5 er det egentlig fordringer på National Grid NTS 
skiperne kan selge i nettet. Gasshandel i nettet behandles i kapittel 8. 

533
 Jf. UNC TPDE 1.2.2. 

534
 Jf. UNC TPDE 5.1.1. 

535
 Se avsnitt 3.2.6 for redegjørelse av hvordan UDQI bestemmes. 

536
 Se UNC TPDC 5.1.1. og 5.1.3. 

537
 Jf. UNC TPDE 5.1.2. 
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motsatte situasjonen betegnes ubalansen negativ. Jeg går nå over til å se på 

hvordan skiperens ubalanse behandles. 

6.3 Behandlingen av en skipers ubalanse 

Hvis en skiper er i ubalanse opprettes det automatisk en avtale kalt «System 

Clearing Contract» mellom National Grid NTS og den skiperen som er i 

ubalanse.
538

 Avtalens innhold er bestemt i gasstransportavtalen. Hvis en skiper 

er i positiv ubalanse vil den overskytende gassmengden bli tvangskjøpt av 

National Grid NTS. Hvis brukeren er i negativ ubalanse, vil brukeren måtte 

kjøpe gass fra National Grid NTS. Hvis ubalansen er positiv er altså brukeren 

selger og National Grid NTS kjøper.
539

 Partene bytter roller om skiperens 

ubalanse er negativ. 

Som behandlet i avsnitt 5.3.1 og 5.3.2 selger og kjøper skiperne gass fra 

operatøren på OCM. Skiperne bruker da OCM for å balansere sin portefølje, 

mens National Grid NTS bruker OCM for fysisk balansering av nettet. Man ser 

at partene i Uniform Network Code har bruker OCM-markedet for ulike 

formål. 

Det er fastsatt i Uniform Network Code hvordan betalingen for kjøp og salg 

av gass på grunn av en skipers ubalanse skal beregnes. Betalingen er basert på 

prisene på OCM og OTC (markedsbalanseringen). Man opererer med nøkkel-

begrepene «System Marginal Buy Price», «System Marginal Sell Price» og 

eventuelt ”System Average Price” for å bestemme hvor mye som skal betales for 

at skiperens ubalanse skal utslettes.
540

  

«System Average Price» er gjennomsnittsprisen for alle handler som skjer på 

OCM eller OTC.
541

 «System Average Price» fastsettes for hver dag ved at 

summen av alle betalinger for handler på OCM og OTC deles på gassmengden 

under alle transaksjonene på OCM og OTC den dagen. Dette er annerledes enn 

for fastsettelsen av «System Marginal Sell/Buy Price» - disse prisene bestemmes 

vanligvis
542

 ut ifra operatørens kjøp og salg av gass for å fysisk balansere nettet. 

                                           

 

 

538
 Jf. UNC TPDF 2.2.1 og GTC 2.3. 

539
 Jf. UNC TPDF 2.2.2. 

540
 Jf. UNC TPDF 2.3.1. 

541
 Jf. UNC TPDF 1.2.1c, TPDD 1.4.1 i, 3.1.1d, e og c, TPDD Annex D-1 1. e, d og c, TPDD 

1.4.1 h, 2.2.1a og 3.1.1a. 
542

 Som det vil fremkomme rett nedenfor settes «System Marginal Buy/Sell Price» til «System 
Average Price» pluss/minus et fastsatt beløp hvis denne summen vil være større eller 
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«System Marginal Buy Price» er den høyeste prisen operatøren kjøper gass 

for på OCM eller OTC.
543

 Dette gjelder bare hvis «System Average Price» pluss 

0,0287 pence/kWh ikke utgjør en høyere sum. Da skal nemlig «System 

Marginal Buy Price» settes til dette beløpet. 

«System Marginal Sell Price» er den laveste prisen operatøren selger gass for 

på OCM eller OTC.
544

 Hvis «System Average Price» minus 0,0324 pence/kWh 

utgjør et lavere beløp settes «System Marginal Sell Price» til dette beløpet.
545

Hvis NGN ikke gjør noen balanseringshandler på en dag skal «System 

Marginal Sell/Buy Price» settes til «System Average Price».
546

En bruker i positiv ubalanse får betalt av National Grid Gas.
547

 Det skjer et 

tvangssalg av den overskytende gassmengden til National Grid NTS. 

Betalingens størrelse finner man ved å multiplisere brukerens positive ubalanse 

med «System Marginal Sell Price» for den aktuelle «Gas Flow Day». Etter 

salget vil skiperen være i balanse igjen.
548

 Som behandlet overfor vil «System 

Marginal Sell Price» være den laveste prisen National Grid NTS selger gass for 

på OCM eller OTC for å fysisk balansere nettet. Skiperen vil altså få en dårlig 

pris for den gassen som blir tvangssolgt til operatøren fordi skiperen er i positiv 

ubalanse.  

Tilsvarende må en bruker i negativ ubalanse betale for dette til National Grid 

NTS.
549

 Det skjer et tvangskjøp av den manglende gassmengden fra National 

Grid NTS. Betalingen fra brukeren fastsettes ved at «System Marginal Buy 

Price» mulitpliseres med den negative ubalansen for «Gas Flow Day». Etter 

kjøpet vil skiperens være i balanse igjen.
550

 Som det fremkom foran vil «System 

Marginal Buy Price» være den høyeste prisen National Grid NTS kjøpes for på 

                                                                                                                               
mindre enn den høyeste/laveste summen National Grid NTS kjøper/betaler for 
balansering.  

543
 Jf. UNC TPDF 1.2.1a. Se også UNC TPDD 1.4.1j, Annex D-1 1.2c og TPDD 3.1.1b og 

1.1.4h. 
544

 Jf. UNC TPDF 1.2.1b. Se også UNC TPDD 1.4.1j, Annex D-1 1.2c og TPDD 3.1.1b og 
1.1.4h. 

545
 For fastsettelsen av alle prisene er det gjort unntak for prisene for «Multi-Day Balancing 

Transactions», jf. UNC TPDF 1.2.1a (ii), b (ii) og c, alle med videre henvisninger.  
546

 Jf. UNC TPDF 1.2.1 in fine. 
547

 Jf. UNC TPDF 2.2.1, 2.2.2a og 2.3.1a. 
548

 Jf. UNC TPDF 2.2.4, se også TPDE 5.2. 
549

 Jf. UNC TPDF 2.2.1, 2.2.2b og 2.3.1b. 
550

 Jf. UNC TPDF 2.2.4, se også TPDE 5.2. 
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OCM eller OTC for å fysisk balansere nettet. Den gassen skiperen anses for å 

kjøpe som en følge av sin ubalanse vil dermed være dyr.  

Som vi har sett vil betalingen for ubalanse variere med markedsprisene. Er 

det for eksempel høye priser på OCM og skiperen er i negativ ubalanse, vil 

betalingen for ubalansen bli høyere enn betalingen for ubalanse på dager hvor 

prisene på OCM er lavere. Når betalingen til eller fra skiperen for ubalanse er 

basert på handler i markeder, vil betalingen gi en markedsrelatert pris.  

For å unngå tvangssalg og tvangskjøp på grunn av ubalanse, må skiperen 

være i balanse en gang i døgnet. Om en skiper er i balanse blir nemlig vurdert 

daglig.
551

 Det er ikke et kontraktsbrudd etter Uniform Network Code å være i 

ubalanse. Man har heller valgt å legge økonomiske føringer på brukerens 

disposisjoner i gasstransportsystemet. Vi har sett at skiperen får dårlig betalt 

hvis han er i positiv ubalanse og må betale en høy pris for å være i negativ 

ubalanse. Brukeren har altså et økonomisk insentiv til å unngå ubalanse.  

Det er ikke noe krav om å være i kontinuerlig i balanse. Innad i gassdøgnet 

kan skiperen for eksempel ta gass ut av nettet selv om han ikke har levert gass 

til nettet. Dette er fysisk mulig fordi operatøren opprettholder den fysiske 

balansen i nettet. At skiperen kontraktsmessig kan ta gass ut av nettet før han 

leverer gass til nettet, kan karakteriseres som at skiperen får kreditt fra 

operatøren i løpet av dagen. Hvis skiperen balanse ikke hadde blitt sjekket 

daglig, og eventuelt blitt oppgjort daglig ved betaling for positiv/negativ 

ubalanse, ville skiperen fått kreditt over et lengre tidsrom enn en dag. Man har 

ikke valgt denne løsningen.  

En særskilt avgift finnes imidlertid hvis det er differanse mellom ubalanse brukeren regner med 
å være i og brukerens faktisk ubalanse.

 552
 For dette formålet sjekkes brukerens ubalanse på fire 

ulike tidspunkt (ett på «Preceding Day» og tre på «Gas Flow Day»). Brukeren kan meddele 
operatøren hvilken ubalanse han regner med å være i på de ulike tidspunktene. Hvis brukeren 
ikke kommer med en slik melding, estimerer National Grid NTS ubalansen. Dersom det er 
differanse mellom ubalansen brukeren melder han vil være i (ev. estimatet over ubalansen) og 
den faktiske ubalansen betaler brukeren en avgift for dette. Hvis National Grid NTS ikke 
markedsbalanserer den dagen brukeren skal betale avgiften, settes denne til null. 

 

Selv om det ikke er et krav etter gasstransportavtalen at en skiper skal være i 

balanse, finnes det en økonomisk grense for ubalanse i avtalen. Hver bruker vil 

                                           
551

 Jf. UNC TPDE 1.2.1. 
552

 Se UNC TPDE 5.3 for de nærmere reglene om avgiften. 
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ha en «Cash Call Limit», som er en grense for hvor mye brukeren kan skylde til 

National Grid NTS i balanseringsbetalinger («Outstanding Relevant Balancing 

Indebtedness»).
553

 National Grid NTS ser hver dag hvor mye brukeren skylder i 

betalinger for sin daglige ubalanse.
554

 Hvis «Outstanding Relevant Balancing 

Indebtedness» overstiger brukerens «Cash Call Limit» skal National Grid NTS 

sende en «Cash Call» til brukeren.
555

 Da skal brukeren betale operatøren det 

overstigende beløpet (altså beløp over «Outstanding Relevant Balancing 

Indebtedness») og 10 % av brukerens «Cash Call Limit» dagen etter «Cash 

Call» ble fremlagt.
556

 Brukeren taper ikke det beløpet som betales ut over det 

han faktisk skylder – operatøren bruker beløpet til å dekke andre av brukerens 

betalinger for ubalanse eller det settes på en egen konto.
557

 Hvis brukeren ikke 

betaler hele eller deler av en «Cash Call» kan National Grid NTS etter at 

fastsatte prosedyrer er fulgt, heve avtalen (sende brukeren en «Termination 

Notice» som medfører at brukeren opphører å være part til Uniform Network 

Code).
558

    

Det følger av Uniform Network Code at National Grid NTS verken skal tjene 

eller tape på å betale og motta betalinger for å fysisk balansere nettet og for 

betalinger til/fra skiperne på grunn av disses ubalanse.
559

 For å unngå dette 

finnes det en egen avgift kalt «Balancing Neutrality Charge». Denne bestemmes 

grovt sett ved å ta alle betalinger til National Grid NTS for å fysisk balansere 

nettet, betalinger fra eller til brukere hvis disse er i ubalanse osv minus alle 

betalinger fra National Grid NTS for de samme formål.
560

 Det samme gjelder 

beløp som skulle vært betalt til National Grid NTS men som ikke har blitt 

betalt de to siste månedene. Resultatet deles så på samlet UDQI og UDQO for 

alle brukerne. Det en bruker eventuelt skal betale i «Balancing Neutrality 

Charge» er resultatet foran mulitplisert med den enkelte brukerens UDQI og 

                                           
553

 Jf. UNC TPDX 2.4.1, se også 2.5.2d. 
554

 Jf. UNC TPDX 2.5.1, 2.5.2a og d. 
555

 Jf. UNC TPDX 2.6.1. 
556

 Jf. UNC TPDX 2.6.3, 2.6.2 og 2.8.1. 
557

 Jf. UNC TPDX 2.8.3 til 2.8.8. 
558

 Se UNC TPDX 2.9 og TPDV 4, se særlig TPDV 4.3.3, og GTB 2.2. 
559

 Jf. UNC TPDF 1.1.2d. 
560

 Avgiften bestemmes etter UNC TPDF 4.2.2, 4.3, 4.4, 4.5 og 4.6. Det er ikke bare 
balanseringskostnader som tas med ved fastsettelsen av «Balancing Neutrality Charges», 
også for eksempel «Scheduling Charges» tas med. Se nærmere i UNC TPDF 4. 
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UDQO.
561

 Hvis «Balancing Neutrality Charge» da er positiv skal brukeren 

betale til National Grid NTS og hvis den er negativ betaler National Grid NTS 

til brukeren.
562

   

 

7 Nærmere om en skipers fordring på 
transportøren 

7.1 Innledning 

Som det har fremkommet foran, har National Grid NTS eiendomsretten til gass 

i nettet mens skiperne har fordringer på transportøren. Både eiendomsretten og 

fordringene er imidlertid begrenset. For fordringene henger begrensningen 

sammen med skiperens balanse. Transportørens eiendomsrett til gass i nettet er 

begrenset fordi skiperne har fordringer på ham. Jeg vil i dette kapittelet først 

redegjøre for rekkevidden av fordringen og deretter for begrensningene i 

transportørens eiendomsrett.  

7.2 Rekkevidden av fordringen 

Ved levering av gass til nettet går eiendomsretten til gassen over på 

transportøren. Skiperen mottar ikke noe vederlag selv om han gir fra seg 

eiendomsretten. Levering av gass til totalsystemet gir imidlertid brukeren rett til 

å disponere over en fordring på transportøren pålydende et kvantum gass 

tilsvarende den mengden han har levert. 

Denne fordringen på transportøren kan disponeres over på tre ulike måter: 

For det første kan skiperen ta gassmengden ut av totalsystemet. For det andre 

har han mulighet til å overdra fordringen til en annen skiper i nettet. For det 

tredje kan fordringen bli oppfylt i penger. Dette skjer automatisk hvis skiperen 

ikke råder over gassen på en av de to andre måtene og dermed er i positiv 

ubalanse. En kombinasjon av de tre alternativene er også mulig, for eksempel 

ved at skiperen tar noe gass ut av systemet og selger resten av fordringen til en 

annen skiper.  

                                           
561

 Jf. UNC TPDF 4.2.2, se også 4.1.2. 
562

 Jf. UNC TPDF 4.2.3. 
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En skipers fordring på transportøren er begrenset. For det første er kravet på 

transportøren begrenset i forhold til mengden gass brukeren har rett til å råde 

over i henhold til fordringen. Kravet på transportøren tilsvarer kun den 

mengden gass brukeren leverte til gasstransportsystemet, samt eventuelle 

fordringer på transportøren han har kjøpt av andre skipere. Som vi husker fra 

ubalanseformelen kan en skiper ta ut eller selge den gassmengden han har 

levert til nettet eller kjøpt. Hvis skiperen rår over et større kvantum gass enn 

dette, vil han havne i negativ ubalanse og måtte betale for dette til National 

Grid NTS.  

For det andre finnes regler om fremgangsmåten for å realisere fordringen i 

gasstransportavtalen. Hvis skiperen velger å ta gass ut av systemet forutsetter 

dette avtakskapasitet og fremleggelse av outputnominasjoner. Reglene om avtak 

av gass fra nettet er behandlet kort i kapittel 4. Hvis skiperen ønsker å overføre 

fordringen på transportøren til en annen skiper, må han melde fra til National 

Grid NTS om dette. Dette skjer ved fremleggelse av handelsnominasjoner og 

behandles i kapittel 8. Hvis skiperen derimot velger å ikke råde over (hele) 

fordringen, vil skiperen få oppgjør i penger ved at han automatisk får betalt for 

sin positive ubalanse. Betaling for positiv ubalanse er behandlet i avsnitt 6.3. 

For det tredje er fordringen på transportøren tidsmessig begrenset. Hvis ikke 

fordringen er innløst på det tidspunktet skiperens daglige ubalanse sjekkes, vil 

skiperen være i positiv ubalanse. Da vil skiperen ha levert og/eller kjøpt mer 

gass enn han har tatt ut av nettet og/eller solgt, og skiperen får betalt for sin 

positive ubalanse. Betalingen for den positive ubalansen vil medføre en 

tvangsinnløsning av fordringen. Etter dette kan ikke skiperen forføye over gass i 

nettet uten å komme i negativ ubalanse. 

7.3 Rekkevidden av National Grid NTS’ eiendomsrett 

National Grid NTS får eiendomsrett til gass som leveres til systemet, og 

beholder eiendomsretten frem til gass tas ut av systemet. National Grid NTS’ 

eiendomsrett er imidlertid ikke uforbeholden. Deres eiendomsrett er begrenset i 

og med at skipere har fordringer på transportøren. Jeg vil i dette avsnittet vise 

på hvilke måter en skipers fordring begrenser transportørens eiendomsrett.  

Som vi har sett over, har en skiper som har en fordring på transportøren rett 

til å ta gass ut av nettet eller selge gass i nettet uten å komme i negativ ubalanse. 

Hvis skiperen ikke gjør noen av delene vil han få betalt for den positive 

ubalansen Disse rettighetene skaper plikter for transportøren.  

Dersom en skiper ønsker å realisere fordringen på transportøren ved å ta gass 

ut av nettet, har transportøren en plikt til å gjøre gass tilgjengelig for avtak fra 
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systemet til brukere. Plikten forutsetter at skiperen har avtakskapasitet. 

Avtakskapasiteten setter rammene for transportørens plikt til å gjøre gass 

tilgjengelig for avtak fra nettet (leveringsforpliktelsen). Transportøren mottar 

ingen betaling for at han gjør gass tilgjengelig for avtak fra gasstransport-

systemet, selv om transportøren gir fra seg eiendomsretten til gassen på dette 

tidspunktet. Dette skyldes skiperens fordring på transportøren. En av 

rettighetene fordringen gir skiperen er å ta gass ut av nettet uten å måtte betale 

for det. Dette er fordi en skiper som har en fordring på transportøren er i 

positiv ubalanse. 

Hvis skiperen er i positiv ubalanse når skiperens daglige ubalanse vurderes, 

må National Grid NTS kjøpe gassen. På dette tidspunktet er gassen inne i 

systemet og National Grid NTS har eiendomsrett til gassen. Det National Grid 

NTS her egentlig kjøper er fordringen skiperen har på selskapet. Etter at 

National Grid NTS har kjøpt skiperens positive ubalanse, har ikke skiperen 

lenger rett til å ta gass ut av nettet eller selge fordringer på transportøren uten å 

komme i negativ ubalanse.  

Dersom skiperen velger å selge sin fordring på transportøren til en annen 

skiper, gjelder reglene over mellom transportøren og den skiperen som kjøper 

fordringen. Skiperes kjøp og salg av fordringer på transportøren er temaet for 

neste kapittel. 

8 Gasshandel i nettet 

8.1 Innledning 

Kjøp og salg av gass i nettet er temaet for dette kapittel 8. 

Det er skipere som kjøper og selger gass i nettet. Som avsnitt 3.2.5 har vist 

eier ikke skipere gass i nettet. Det transportøren som har eiendomsretten til 

gass i nettet. Skipere har imidlertid fordringer på transportøren tilsvarende den 

gassmengden de har levert. Det er fordringer på transportøren som omsettes i 

nettet. I avtalen mellom kjøper og selger (NBP 97) brukes imidlertid uttrykk 

som leder tankene inn på salg av fysisk gass, det snakkes for eksempel om den 

gasskvantiteten som skal overføres.
563

 Det er vanskelig å ikke bruke 

formuleringer som er vanlige for handel med fysiske ting når det skrives om 

gassmarkedet i nettet, særlig når avtalen selv benytter slike. Selv om 

                                           
563

 Se NBP 97 punkt 1.1. 
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formuleringene i NBP 97 og i avhandlingen kan gi inntrykk av salg av fysisk 

gass er det imidlertid fordringsoverføring som reelt sett skjer på gassmarkedet i 

nettet.  

Gasshandel i nettet skjer på National Balancing Point (NBP). Dette er et 

imaginert punkt i gasstransportsystemet, og punktet er således ikke fysisk 

lokalisert noe sted.
564

 Man snakker imidlertid om kjøp og salg av gass på NBP. 

Rekkevidden av en skipers fordring på transportøren bestemmes, som vist i 

kapittel 7, av skiperens ubalanse. Når en skiper selger en fordring på 

transportøren til en annen skiper, vil gassmengden under fordringen bli lagt til i 

fastsettelsen av kjøperens ubalanse og trukket fra i fastsettelsen av selgerens 

ubalanse. Gasshandel i nettet medfører altså en justering av skiperenes 

ubalanse. Dette er grunnen til at både kjøper og selger må være skipere i nettet 

for at kunne drive gasshandel i nettet. 

I kapittelene foran har det blitt redegjort for hovedtrekkene i organiseringen 

av gasstransportsystemet. Måten gasstransportsystemet er organisert på, har 

betydning for hvordan gasshandel i nettet skjer. I avsnitt 8.2 vil jeg trekke frem 

de elementene ved organiseringen av gasstransportsystemet som er avgjørende 

for den måten gass selges på i nettet.  

Uniform Network Code inneholder regler om hvordan overføringen av 

fordringer på transportøren skjer. Dette behandles i avsnitt 8.3. 

Deretter behandles gassalgsavtalen mellom kjøper og selger, NBP 97, i avsnitt 

8.4. Hvordan gassalgsavtalen kommer i stand og oppfylles er det første temaet. 

Oppfyllelsessvikt og kontraktbruddsanksjoner redegjøres også (kort) for.    

8.2 Sammenhengen mellom gasstransportsystemets 
organisering og gasshandel i nettet 

Tre trekk ved organiseringen av gasstransportsystemet har særlig betydning for 

hvordan gasshandel i nettet skjer. Dette er at gasstransportsystemet er et entry-

exitsystem, at det er fordringer på National Grid NTS som selges i nettet og 

operatørens balanseringstjeneste.  

I et entry-exitsystem settes gass inn i systemet på et inngangspunkt og tas ut 

av systemet på et utgangspunkt. Gass levert til systemet kan tas ut på et hvilket 

som helst utgangspunkt. Et alternativ til et entry-exitsystem er et nett hvor en 

                                           
564

 Se UK Robson/Stanger/Tyler R.50: februar 2006 side 1369 (fotnote 4). 
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skipers gass fysisk fraktes fra A til B («avstandsbasert transport»). Et entry-

exitsystem er altså i større grad løsrevet fra gasstransport enn et 

gasstransportsystem med avstandsbasert transport.  

At gass kan tas ut av nettet på flere punkter er en fordel for gasshandel i 

nettet. Hvis en skiper har kjøpt en fordring på National Grid NTS er en av hans 

muligheter å ta gass ut av systemet. Kjøpere av fordringen kan da velge å ta 

gassen ut av systemet på et hvilket som helst utgangspunkt.
565

 Et entry-

exitsystem er det altså gunstig for gassalg i nettet siden skipere som kjøper gass i 

et entry-exitsystem har flere valgmuligheter i forhold til hvor gassen kan tas ut 

av nettet.  

Et alternativ til gasshandel i nettet, er gassalg hvor levering av solgt gass skjer 

før gassen er levert til nettet. Et eksempel er gassalg hvor levering skjer på en av 

inngangsterminalene til nettet. Slikt gassalg kalles «beach trade», og kan for 

eksempel finne sted på terminalpunktene St. Fergus og Bacton.
566

 Hvis gass 

kjøpes for levering på en inngangsterminal har kjøperen kun en mulighet til å 

råde over gassen – nemlig ved å sette gassen inn i gasstransportsystemet på 

inngangspunktet ved terminalen. I tillegg vil kjøperen måtte sørge for 

entrykapasitet for levering av gassmengden til nettet.  

Det andre trekket ved organiseringen av nettet som er av stor betydning for 

gassalg i nettet, er omsetningsobjektet. Det er fordringer på National Grid NTS 

som omsettes i nettet. Det er altså ikke fysisk gass som selges. Dette har stor 

betydning for hvordan gassalgsavtaler oppfylles. Dette medfører videre at NBP 

97 ikke inneholder kvalitetskrav til omsetningsobjektet, leveringssted osv.  

Operatørens balanseringstjeneste er også et særtrekk ved nettorganiseringen 

som har stor betydning for hvordan gasshandel i nettet skjer. En skiper er ikke 

pålagt å levere og kjøpe og ta ut og selge like mengder gass (være i balanse).
567

 

En skiper kan dermed selge fordringer på transportøren uten å ha levert gass til 

nettet eller ha kjøpt fordringer som han selger videre. En skiper kan altså 

overføre fordringer han ikke har. Følgen er kun at denne skiperen havner i 

negativ ubalanse, med de betalingene dette medfører for brukeren. At skiperen 

kan gjøre dette må ses i sammenheng med at operatøren er ansvarlig for å 

holde nettet i fysisk balanse. Nettet holdes i balanse uavhengig av om skiperne 

leverer like mengder gass til nettet som de selger fordringer.  

                                           
565

 Reglene om avtak av gass fra nettet gjelder imidlertid, se kapittel 3.4.  
566

 Se Polonsky 1998 side 163. 
567

 Se avsnitt 6.2 og 6.3 om en skipers ubalanse. 
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Den skiperen som kjøper fordringen derimot, vil komme i positiv ubalanse. 

På grunn av balanseringstjenesten vil kjøperen være garantert oppfyllelse – 

overføringen av fordringen gjennomføres uavhengig av om overføringen vil føre 

til at selger havner i negativ ubalanse. Hvis en part solgte en fordring han ikke 

hadde, er dette et forhold mellom han og National Grid NTS i form av at 

skiperen vil være i negativ ubalanse. Den skiperen som kjøpte fordringen vil 

være i positiv ubalanse og vil da ha rett til å ta gass ut av nettet, selge fordringen 

eller eventuelt få betalt for positive ubalanse.  

8.3 Uniform Network Codes regler om gasshandel i 
nettet 

Overføring mellom skiperne av fordringer på transportøren skjer etter bestemte 

regler i Uniform Network Code. Skiperne må melde ifra til National Grid NTS 

at fordringen skal overføres. Slike meldinger kalles handelsnominasjoner 

(«Trade Nominations»).
568

 Både kjøper og selger må fremlegge 

handelsnominasjoner. Det finnes en handelsnominasjon for kjøp («Acquiring 

Trade Nomination») og en handelsnominasjon for salg («Disposing Trade 

Nomination»).  
Overføringen av fordringen skjer ved at National Grid NTS justerer 

brukernes ubalanse etter opplysningene i handelsnominasjonene.
569

 Som vi 

husker fra kapittel 7 bestemmes rekkevidden av skipers fordringer på 

transportøren av skiperens balanse. Hvis handelsnominasjonen angir at en 

bruker kjøper gass, vil gassmengden angitt i handelsnominasjonen bli lagt til 

når brukerens ubalanse skal bestemmes. Hvis kjøperen var i balanse før 

handelsnominasjonen ble fremlagt, vil han etter gasskjøpet vil være i positiv 

ubalanse. Han vil da ha rett til å ta gass ut av nettet og selge fordringen på 

transportøren videre uten å havne i negativ ubalanse. Hvis skiperen ikke gjør 

noen av delene vil han få betalt for den positive ubalansen.  

Også den brukeren som selger gass må fremlegge en handelsnominasjon til 

National Grid NTS. Gassmengden handelsnominasjonen angir vil bli trukket 

fra i selgerens ubalanseregnskap. Hvis selgeren hadde en fordring på National 

Grid NTS tilsvarende en gassmengde han hadde levert til nettet og så selger 

                                           
568

 Jf. UNC TPDC 5.1.2 og 5.1.1. 
569

 Jf. UNC TPDC 5.1.3. 
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hele fordringen, vil han etter salget være i balanse. Brukeren kan da ikke råde 

over gass i nettet uten å havne i negativ ubalanse. 

8.4 Gassalgsavtalen NBP 97 

I dette avsnittet behandles avtalen mellom skiperne som selger og kjøper 

fordringer på transportøren. Avtalen jeg behandler heter «Short-Term Flat NBP 

Trading Terms and Conditions» - NBP 97. Dette er en standardkontrakt som 

brukes i stor utstrekning for handel på NBP. Avtalen er fremforhandlet av 

bransjen, og ble introdusert i november 1997.
570

Avtalen regulerer forholdet mellom kjøper og selger når fordringer på 

transportøren overføres dem imellom etter reglene i Uniform Network Code. 

NBP 97 er altså ikke en avtale med fysisk levering av gass. I den utstrekning 

NBP 97 kalles en gassalgsavtale er det kommersielt sett, og ikke fysisk.  

NBP 97 er en nokså kortfattet avtale som er bygget opp rundt 

gasstransportavtalen. Flere uttrykk i NBP 97 defineres ved at det vises til at 

uttrykket skal ha samme betydning som i Uniform Network Code.
571

 Det vises 

også til bestemte regler i gasstransportavtalen.
572

 Når gassalgsavtalen støtter seg 

på gasstransportavtalen slik den gjør i det britiske systemet er det mulig for 

partene å handle etter mindre kompliserte, og gjerne standariserte, 

gassalgsavtaler.  

Som det fremkom foran skjer gasshandel i nettet ved at handelsnominasjoner 

fremlegges til operatøren. Siden gasshandelen skjer etter disse reglene må både 

kjøper og selger vil være part til Uniform Network Code (skipere). I NBP 97 

garanterer for at de er skipere.
573

  

NBP 97 gjelder «short-term» handel. Hvilket tidsrom avtalen må omfatte for 

at den skal kunne sies å være en kortsiktig gassalgsavtale, foreligger det ikke 

noen bestemt definisjon på. Vanlig oppfatning i bransjen er at avtaler med 

leveringsperiode på opp til ca et år kan karakteriseres som kortsiktige. Avtalen 

                                           
570

 Jf. Polonsky 1998 side 163. 
571

 Se for eksempel NBP 97s definisjon av «System Average Price» og «Trade Nominations». 
572

 Se NBP 97 pkt. 4.1.4. Det vises her til del C6 i den tidligere Network Code. Dette tilsvarer 
UNC TPDC 5 nå. 

573
 Jf. NBP 97 punkt 3. Det vises til Network Code, denne er nå erstattet av Uniform Network 

Code. Etter definisjonene i NBP 97 menes imidlertid med Network Code det dokumentet 
Transco (det tidligere navnet på National Grid Gas) har laget for gasstransport, i 
overensstemmelse med deres gasstransportørlisens. Det er dermed den gjeldende Uniform 
Network Code NBP 97 viser til. 
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gjelder dessuten «flat» gasshandel, det vil si at det gassmengden avtalen 

bestemmer skal overføres er den samme hver dag i kontraktsperioden.
574

  

 Mye av grunnen til NBP 97s suksess, er at individuelle forhandlinger og 

kontraktutarbeidelse krever store ressurser. Å bruke store ressurser kan 

forsvares hvis transaksjonen har stor verdi i seg selv. Dette vil typisk være 

tilfellet med langsiktige gassavtaler. Slik ressursbruk vil ikke være lønnsomt ved 

kortsiktige gassalgsavtaler der det selges relativt små volumer gass. Dermed er 

en standardavtale attraktiv ved slike gassalg. 

8.4.1 Inngåelse av NBP 97  

Avtaleslutningen for gasshandel i nettet skjer direkte mellom kjøper og selger 

(OTC). Dette kan skje for eksempel ved telefon eller ved internetbaserte 

møteplasser. Partene behøver da ikke bli enige om annet enn leveringsperiode, 

gasskvantitet som skal presisers i handelsnominasjonen og pris. I tillegg vil 

partene gi uttrykk for at gasshandelen skal skje på basis av NBP 97, som 

regulerer alle de andre kontraktsforholdene.
575

 En slik enighet vil være en 

transaksjon («Transaction») etter NBP 97. En «Transaction»  er definert som 

en «…oral or written agreement to undertake one or more NBP Trades such 

agreement to include, inter alia, these terms and conditions, details of the 

Supply Period, the Daily Quantity, and the Contract Price».
576

Innen tre dager etter at en transaksjonen er inngått, skal selgeren sende 

kjøperen en bekreftelse («Confirmation») angående detaljene i transaksjonen.
577

 

Bekreftelsen vil gi uttrykk for selgerens forståelse av hva partene er blitt enige 

om. Hvis kjøperen er enig i at selgerens bekreftelse reflekterer vilkårene i 

transaksjonen returnerer han bekreftelsen.
578

 Hvis kjøperen ikke er fornøyd 

med selgerens forståelse av transaksjonen, informerer han selgeren om 

eventuelle unøyaktigheter.
579

   

                                           
574

   Jf. Polonsky 1998 side 163. Det motsatte av «flat» handel vil være «swing» handel, dvs at 
den mengden gass som skal overføres kan variere i leveringsperioden. 

575
   Jf. Polonsky 1998 side 164. 

576
 Jf. NBP 97 punkt 1.1. 

577
 Jf. NBP 97 punkt 2.1 og 1.1. 

578
 Jf. NBP 97 punkt 2.2, se også 1.1. 

579
 Jf. NBP 97 punkt 2.3. 
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Hvis kjøperen ikke returnerer bekreftelsen innen tre dager (banking days) eller melder ifra om 
unøyaktigheter til selger, blir kjøperen ansett for å ha godtatt bekreftelsen.

580
 Hvis kjøper ikke 

har mottatt en bekreftelse fra selger innen tre dager etter at transaction ble inngått, skal han 
sende selger en bekreftelse. De forannevnte reglene om retur av bekreftelsen, eventuelt protest 
på bekreftelsen, gjelder tilsvarende når kjøper sender bekreftelse.

581

En annen viktig virkning av bekreftelsen er at det er denne som formelt 

inkorporerer NBP 97 i partenes avtale.
582

 I tillegg velger partene mellom to 

ulike erstatningsutmålingsregler i bekreftelsen.
583

  

8.4.2 Oppfyllelse av NBP 97 

I transaksjonen har partene avtalt å utføre «NBP Trades».
584

 En «NBP Trade» 

vil si at partene fremlegger handelsnominasjoner som lyder på samme 

gassmengde. I transaksjonen har partene avtalt det tidsrommet handels-

nominasjoner skal fremlegges og den daglige kvantiteten gass som skal angis i 

handelsnominasjonene.  

På dager hvor den daglige kvantiteten er større enn null, skal hver avtalepart 

fremsette en «Accurate Trade Nominations» til National Grid NTS.
585

 Dette vil 

si at selger skal fremlegge en salgshandelsnominasjon og kjøperen en 

kjøpshandelsnominasjon.
586

 Partenes hovedforpliktelse etter NBP 97 er å 

komme med slike handelsnominasjoner som kan godkjennes av operatøren.
587

 

At handelsnominasjonene skal fremsettes til National Grid NTS fremkommer 

av sammenhengen i avtalen.
588

I Uniform Network Code er det oppstilt diverse krav til hvordan 

handelsnominasjonene skal utformes, særlig viktig er at den samme 

gassmengden presisers i både kjøps- og salgshandelsnominasjonen. Hvis ikke 

                                           
580

 Jf. NBP 97 punkt 2.3 og 2.4. Dagene kjøperen har på å returnere bekreftelsen er dager, 
unntatt lørdag og søndag, hvor clearing-banker i London er åpne for handel, jf. 
definisjonene i NBP 97. 

581
 Jf. NBP 97 punkt 2.5 med videre henvisninger. 

582
 Jf. NBP 97 punkt 1.1 og selve «Confirmation» (vedlegg til NBP 97). 

583
 Erstatningsutmåling for kontraktsbrudd behandles i avsnitt 8.4.3. 

584
 Se NBP 97 punkt 1.1. 

585
 Jf. NBP 97 punkt 4.1.1. 

586
 Jf. NBP 97 punkt 1.1. Salgs- og kjøpshandelsnominasjoner skal etter NBP 97 ha samme 

betydning som etter gasstransportavtalen. 
587

 Jf. NBP 97 punkt 4.1.1. 
588

 Jf. for eksempel NBP 97 punkt 4.1.4 og 4.1.2. 
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formkravene er fulgt skal National Grid NTS avvise handelsnominasjonen.
589

 

Det er først når handelsnominasjonen er godkjent eller anses for godkjent av 

National Grid NTS at handelsnominasjonen er fremlagt av brukeren.
590

 Siden 

NBP 97 viser til definisjonen av kjøps- og salgshandelsnominasjoner i Uniform 

Network Code, og disse etter gasstransportavtalen først anses for fremlagt når 

de er godkjent av National Grid NTS, vil en del av kontraktsforpliktelsen etter 

gassalgsavtalen være å utforme handelsnominasjonene slik at de kan bli 

akseptert av National Grid NTS. Det vil foreligge et kontraktsbrudd etter 

gasshandelssavtalen hvis handelsnominasjoner blir avvist av National Grid 

NTS.  Dette behandles i avsnittet nedenfor. 

Det er tidsfrister i Uniform Network Code for når handelsnominasjonene kan 

fremlegges. Det tidligste tidspunktet man kan fremlegge en handelsnominasjon 

er 30 dager før «Gas Flow Day», og det seneste man kan komme med 

handelsnominasjonen er klokken 0400 på «Gas Flow Day».
591

 Den siste fristen 

er også fastsatt i NBP 97.
592

 I tillegg finnes det en bestemmelse i NBP 97 om at 

partene skal gjøre rimelige anstrengelser («reasonable endavours») for å 

fremsette handelsnominasjonene på et tidligere tidspunkt.
593

 For selger vil dette 

si før klokken 1300 dagen før «Gas Flow Day», og for kjøper før klokken 1600 

dagen før «Gas Flow Day». Brudd på denne bestemmelsen er imidlertid ikke 

sanksjonert med erstatningsansvar. 

Hvis handelsnominasjonen har blitt akseptert av National Grid NTS kan ingen av partene 
trekke tilbake eller endre handelsnominasjonen, med mindre partene er enige om det.

594
 I 

tillegg finnes det er regler om når man senest kan trekke tilbake eller endre 
handelsnominasjonen i forhold til operatøren i Uniform Network Code.

595
 

Handelsnominasjonen kan etter denne bestemmelsen trekkes tilbake når som helst før «Gas 
Flow Day». På «Gas Flow Day» kan handelsnominasjonene ikke endres eller trekkes tilbake.  

Når National Grid NTS mottar handelsnominasjonene vil kjøpers og selgers 

balanse i forhold til gasstransportnettet justeres. For kjøper vil den gass-

mengden som er angitt i handelsnominasjonen bli lagt til når hans ubalanse 

                                           
589

 Jf. UNC TPDC 5.2.3. 
590

 Jf. UNC TPDC 5.1.6. 
591

 Jf. UNC TPDC 5.2.2. 
592

 Jf. NBP 97 punkt 1.1.  
593

 Jf. NBP 97 punkt 4.1.6. 
594

 Jf. NBP 97 punkt 4.1.5. 
595

 Jf. UNC TPDC 5.2.4. 
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vurderes. Hvis det for eksempel angis en enhet gass i handelsnominasjonen, vil 

kjøperen etter gasshandelen ha rett til å ta en enhet gass ut av nettet eller selge 

en enhet gass videre uten å havne i negativ ubalanse. For selgeren vil 

gassmengden angitt i handelsnominasjon bli trukket fra når hans ubalanse 

vurderes. Hvis han for eksempel solgte den ene enheten gass han hadde rett til 

å rå over i nettet, vil han ikke kunne ta gass ut av nettet eller selge gass uten å 

havne i negativ ubalanse. Man ser at gassmengden handelsnominasjonene angir 

legges til eller trekkes fra (avhengig av om man er kjøper eller selger) i formelen 

National Grid Gas bruker for å bestemme den enkelte brukers ubalanse.
596

 

Dette er handelsnominasjonenes betydning under gasstransportavtalen. 

Å fremlegge handelsnominasjoner er partenes hovedforpliktelse etter NBP 

97. Når handelsnominasjonen har blitt fremlagt og godkjent, er 

hovedforpliktelsen oppfylt. Når handelsnominasjonene er fremlagt, og National 

Grid NTS har lagt til eller trukket fra handelsnominasjonens gasskvantitet, er 

fordringen på operatøren overført.  

En kjøper som på denne måten har fått overført fordringen på transportøren 

kan etter overføringen råde over fordringen på den måten han ønsker; han kan 

ta gassen ut av systemet, selge den videre på samme måte som han selv kjøpte 

gassen, eller velge å forholde seg i ro og da få betalt for den positive ubalansen. 

Hvis kjøperen ønsker å ta gassen ut av systemet, er han selv ansvarlig for å 

gjøre de nødvendige arrangementer i forhold til operatøren for at avtaket av 

gass fra systemet skal skje kontraktsmessig.
597

 Dette er et forhold mellom 

kjøperen som bruker av gasstransportsystemet, og operatøren.  

Selgeren som overfører fordringen han har på transportøren vil etter 

gasshandelen være i balanse hvis han selger hele fordringen. Hvis selgeren ikke 

hadde en fordring (av denne størrelsen) på National Grid NTS vil han etter 

salget være i negativ ubalanse. Dette er imidlertid et forhold mellom selgeren og 

National Grid NTS.
598

 Kjøperen vil uansett ha rett til å råde over en mengde 

gass tilsvarende fordringens størrelse. 

Siden det ikke skjer en overføring av fysisk gass etter NBP 97, er ikke delvis 

oppfyllelse av avtalen et spørsmål etter NBP 97. Når handelsnominasjoner er 

fremlagt og godkjent er avtalen oppfylt. Man kan imidlertid tenke seg en total 

                                           
596

 Jf. UNC TPDC 5.1.3 og 5.1.4 
597

 Se kapittel 3.4 om hvordan gass tas ut av systemet. 
598

 Se kapittel 6 om ubalanse for den enkelte skiper. 
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ikke-oppfyllelse av avtalen ved at handelsnominasjoner ikke fremlegges i det 

hele tatt. Dette tas opp i avsnitt 8.4.3.  

Til sist er det verdt å nevne at siden det som selges er en fordring på 

transportøren er det ikke nødvendig å regulere i NBP 97 hvilken kvalitet gass 

skal ha etter gassalgsavtalen.  

8.4.3 Avvisning av handelsnominasjoner. 
Kontraktsbruddssanksjoner 

Partenes hovedforpliktelse etter gassalgskontrakten er å fremlegge 

korresponderende handelsnominasjoner.
599

 Kontraktsbrudd vil for det første 

foreligge hvis en part ikke fremlegger en handelsnominasjon når det følger av 

transaksjonen at han skal gjøre dette.  

For det andre vil kontraktsbrudd foreligge hvis en part fremlegger en handels-

nominasjon, men nominasjonen blir avvist av National Grid NTS. Dette følger 

av innholdet av partenes hovedforpliktelse i NBP 97.
600

 Jeg vil nå se på i hvilke 

tilfeller National Grid NTS vil avvise en handelsnominasjon.  

I en handelsnominasjon skal det presiseres «Gas Flow Day», brukerens 

identitet, om handelsnominasjonen er en kjøps- eller salgshandelsnominasjon, 

identiteten til den brukeren som fremlegger den korresponderende 

handelsnominasjonen, og hvor stor mengde gass handelsnominasjonen 

gjelder.
601

 Hvis noen av disse vilkårene ikke er oppfylt skal National Grid NTS 

avvise handelsnominasjonen.
602

  

Avvisning vil også bli resultatet hvis de korresponderende 

handelsnominasjonene angir ulike gassmengder.
603

  

En tredje avvisningsgrunn er hvis den første handelsnominasjonen var 

fremlagt før «Gas Flow Day» og den korresponderende handelsnominasjonen 

ikke er fremlagt i overensstemmelse med formkravene innen klokken 0700 på 

«Gas Flow Day».
604

 Dessuten skal National Grid NTS avvise en 

handelsnominasjon hvis den korresponderende handelsnominasjonen ikke er 

                                           
599

 Jf. NBP 97 punkt 4.1.1 og 1.1. 
600

 Jf. NBP 97 punkt 4.1.1, se også avsnitt 8.4.2. 
601

 Jf. UNC TPDC 5.2.1. 
602

 Jf. UNC TPDC 5.2.3a. 
603

 Jf. UNC TPDC 5.2.3c. 
604

 Jf. UNC TPDC 5.2.3b (i). 
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fremlagt innen 60 minutter før eller etter den første handelsnominasjonen ble 

fremlagt.
605

En handelsnominasjon kan også avvises i samsvar med Uniform Network 

Code del V3.
606

  

National Grid NTS’ avvisning av en handelsnominasjon har betydning i to 

forskjellige relasjoner. For det første vil avvisning av handelsnominasjonen være 

et kontraktsbrudd etter NBP 97. For det andre vil ikke kvantiteten under 

handelsnominasjonen bli lagt til eller trukket fra i fastsettelsen av en skipers 

ubalanse. For den skiperen som har kjøpt en fordring på transportøren vil ikke 

gassmengden under handelsnominasjonen bli lagt til i fastsettelsen av hans 

ubalanse, mens for den skiperen som selger en fordring på transportøren vil 

ikke gassmengden bli trukket fra i fastsettelsen av hans ubalanse.
607

 En part som 

en følge av dette er i (kommer i) ubalanse vil da måtte betale National Grid 

NTS for å komme i balanse igjen.
608

Jeg vil nå se nærmere på den avvisningsgrunnen det er at handels-

nominasjonene fra kjøper og selger angir ulik gasskvantitet.  

I transaksjonen avtaler partene hvilket volum gass som angis i de daglige 

handelsnominasjonene i leveringsperioden. Hvis for eksempel selger angir det 

avtalte kvantumet i handelsnominasjonen, mens kjøper rapporterer et mindre 

kvantum, vil begge handelsnominasjonene bli avvist, siden det er et krav etter 

gasstransportavtalen at handelsnominasjonene lyder på samme kvantum.
609

  

Siden begge handelsnominasjonene blir avvist, kan det synes som om ingen 

av partene har oppfylt sin hovedforpliktelse etter NBP 97. Imidlertid må 

partenes hovedforpliktelse forstås som en plikt til å fremsette handels-

nominasjoner som har mulighet til å bli godkjent av National Grid NTS.
610

 I 

eksempelet over har selger oppfylt sin kontraktsforpliktelse ved å angi det 

avtalte gassvolumet i salgshandelsnominasjon. Allikevel blir også hans 

handelsnominasjon avvist, på grunn av kravet om at handelsnominasjonene 

                                           
605

 Jf. UNC TPDC 5.2.3b (ii). 
606

 Jf. UNC TPDC 5.2.3d. Denne bestemmelsen sier at handelsnominasjoner kan bli avvist 
etter TPDV 3. I TPDV 3 er det regler om hvilke beløp en bruker maksimalt kan skylde til 
transportøren. Det er imidlertid ingen henvisninger til avvisning av handelsnominasjoner i 
TPDV 3. 

607
 Jf. UNC TPDC 5.2.3 og 5.1.3. 

608
 Se avsnitt 6.3 om betaling på grunn av ubalanse. 

609
 Jf. UNC TPDC 5.2.3c. 

610
 Se avsnitt 8.4.2. 
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skal lyde på samme kvantum. NBP 97 inneholder en egen bestemmelse som 

bestemmer hvem av partene som skal anses for å ha brutt kontrakten i et slikt 

tilfelle. 

Hvis en handelsnominasjon blir avvist og den siste «Accurate Trade 

Nomination», altså den siste handelsnominasjonen som oppfylte kravene til en 

handelsnominasjon, ble fremlagt av selger, vil avvisning av handelsnominasjone 

være et kontraktsbrudd fra kjøper.
611

 Hvis det skjer avvisning av 

handelsnominasjonen og den siste «Accurate Trade Nomination» ble fremlagt 

av kjøper, vil avvisningen av handelsnominasjonene være et kontraksbrudd fra 

selger.
612

Jeg går nå over til å redegjøre for kontraktsbruddsanksjonen i NBP 97. 

Kontraktsbruddssanksjonen for å ikke fremlegge korrekte handelsnominasjoner 

slik at nominasjonen avvises er etter NBP 97 erstatning, med mindre andre 

kompensasjoner er særskilt avtalt i transaksjonen.
613

  

Det er to ulike erstatningsutmålingsregler for selgers kontraktsbrudd og to for 

kjøpers kontraktsbrudd i NBP 97. Grunnen til de ulike 

erstatningsutmålingsbestemmelsene var uenighet mellom forfatterene av 

gassalgsavtalen.
614

 Hvilket alternativ som skal gjelde i den enkelte avtale, 

bestemmer partene ved bekreftelsen som sendes etter at en transaksjon har blitt 

inngått.
615

  

Både for kontraktsbrudd fra selgers og kjøpers side, skilles det mellom to 

ulike erstatningsutmålingsregler. Etter den ene erstatningsutmålings-

bestemmelsen erstattes partens normaltap. Etter den andre kan partens 

konkrete tap erstattes. Jeg ser først på erstatning til kjøper. 

Det er to alternative bestemmelser i avtalen som utmåler erstatningen til 

kjøper hvis selgeren har begått et kontraktsbrudd. Erstatning etter 

bestemmelsen om normaltap, regnes ut ved («System Marginal Buy Price» – 

«Contract Price») x «Daily Quantity».
616

 «System Marginal Buy Price» er 

normalt den høyeste prisen operatøren kjøper gass for på OCM eller OTC.
617

 

                                           
611

 Jf. NBP 97 punkt 4.1.4a. 
612

 Jf. NBP 97 punkt 4.1.4b. 
613

 Jf. NBP 97 punkt 4.2(3) og 4.3(3). 
614

   Jf. Polonsky side 165. 
615

 Jf. NBP 97 punkt 4.2, 4.3 og skjemaet for «Confirmation». 
616

 Jf. NBP 97 punkt 4.2A. 
617

 UNC TPDF 1.2.1a og NBP 97 punkt 1.1. Se nærmere om fastsettelse av «System Marginal 
Buy Price» i avsnitt 6.3. 
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Det skal brukes den «System Marginal Buy Price» som gjaldt den dagen 

kontraktsbruddet skjedde.
618

 «Contract Price» er den summen parten har blitt 

enige om som betaling for transaksjonen, mens «Daily Quantity» er den daglige 

gasskvantiteten under transaksjonen.
619

 Hvis partene har valgt dette 

erstatningsalternativet, er det kun dette erstatningsbeløpet som blir utbetalt til 

kjøperen.
620

 Hvis den faktiske tapet er større enn det som dekkes etter 

erstatningsutmålingsbestemmelsen, blir ikke dette tapet dekket.  Erstatningens 

størrelse er den samme selv om kjøperens tap er mindre enn erstatningsbeløpet. 

Det er altså kjøperens normaltap som erstattes. Erstatning etter denne 

bestemmelsen er den høyeste erstatningen kjøper kan kreve av selger.
621

Alternativt kan partene ha bestemt at selgeren skal betale erstatning etter 

følgende formel: («System Average Price» – «Contract Price») x «Daily 

Quantity». «System Average Price» er gjennomsnittsprisen for alle handler på 

OCM eller OTC.
622

 Etter dette alternativet kan også tap utover et normaltap 

dekkes, hvis kjøperens faktiske tap er større enn erstatningsbeløpet etter 

formelen over. Det er kjøperen som har bevisbyrden for at hans tap er større 

enn erstatningsbeløpet etter formelen.
623

 Summen er allikevel oppad begrenset 

til det første erstatningsbeløpet (behandlet i avsnittet over).
624

Jeg går nå over til å se på utmålingen av erstatning til selgeren hvis det er 

kjøperen som har begått et kontraktsbrudd. Også her er det to alternative 

erstatningsutmålingsregler, en normaltapserstatningsbestemmelse og en 

erstatningsutmålingsbestemmelse hvor tap ut over normaltapet erstattes. 

Erstatningen regnes ut ved hjelp av flere av de samme komponentene som ved 

utregning av erstatning til kjøper.  

Det første alternativet er at kjøperen betaler erstatning tilsvarende («Contract 

Price» –«System Marginal Sell Price») x «Daily Quantity». «System Marginal 

Sell Price» tilsvarer vanligvis den laveste prisen operatøren selger gass for på 

                                           
618

 Jf. NBP 97 punkt 4.2. 
619

 Jf. NBP 97 punkt 1.1. 
620

 Jf. NBP 97 punkt 4.2(3). 
621

 Jf. NBP 97 punkt 4.2B. 
622

 Jf. UNC TPDF 1.2.1c og NBP 97 punkt 1.1. Se også avsnitt 6.3. 
623

 Jf. NBP 97 punkt 4.2B. 
624

 Jf. NBP 97 punkt 4.2(3). 
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OCM eller OTC.
625

 Erstatningen settes til dette beløpet uavhengig av selgerens 

faktiske tap. 

Alternativ to er at erstatning betales basert på «System Average Price», som 

er gjennomsnittsprisen for alle handler på OCM eller OTC.
626

 Erstatning 

beregnes da ved («Contract Price» – «System Average Price») x «Daily 

Quantity».
627

 Hvis selgeren kan påvise et høyere tap enn dette, skal kjøperen 

erstatte selgerens faktiske tap. Dette beløpet er uansett begrenset til 

erstatningssummen beregnet på grunnlag av «System Marginal Sell Price» (det 

første erstatningutmålingsalternativet). 

Etter alle erstatningsutmålingsbestemmelsene er erstatningen basert på «Daily 

Quantity», det vil si hele gassmengden som skal angis i handelsnominasjonen 

på en dag. Hvis kontraktsbrudd foreligger betales altså erstatning for hele 

kontraktsvolumet på en dag. Dette skyldes at det kun er total ikke-oppfyllelse 

som er praktisk når oppfyllelse av avtalen skjer ved meldinger til National Grid 

NTS. Handelsnominasjonene blir enten godkjent eller ikke, og avtalen blir da 

enten oppfylt eller ikke oppfylt. Man kan altså ikke tenke seg delvis oppfyllelse. 

En annen kontraktsbruddssanksjon er heving. Et vedvarende brudd 

(«persistent failure») på plikten til å fremlegge handelsnominasjoner vil være et 

kontraktsbrudd som gir den annen part rett til å heve transaksjonen.
628

 

Hevingen kan skje etter fem dagers varsel. Hevingen skjer med virkning for 

fremtiden.
629

 Partene har avtalt å fremlegge handelsnominasjoner i et visst 

tidsrom (transaksjonen), og ved hevingen vil partenes uforfalte forpliktelser 

bortfalle.  Den part hevingen gjøres gjeldende ovenfor skal erstatte den annen 

parts tap ved at transaksjonen bortfaller.
630

 Erstatningen baseres på markeds-

prisen for gass, ikke på handelen på OCM og OTC slik som erstatningen hvis 

korrekte handelsnominasjoner ikke fremlegges.
631

 

                                           
625

 Jf. UNC TPDF 1.2.1b og NBP 97 punkt 1.1. Se avsnitt 6.3 for nærmere redegjørelse for 
fastsettelsen av «System Marginal Sell Price». 

626
 Jf. UNC TPDF 1.2.1c og NBP 97 punkt 1.1. 

627
 Jf. NPB 97 punkt 4.3B. 

628
 Jf. NBP 97 punkt 10.2, særlig 10.2.1. 

629
 Jf. NBP 97 punkt 10.3. 

630
 Jf. NBP 97 punkt 10.4. Regler om utregning av erstatningen finnes i NBP 97 punkt 10.5 og 

10.6. 
631

 Jf. NBP 97 punkt 10.5a. 
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8.4.4 Force majeure-fritaket i NBP 97 

NBP 97 inneholder er force majeure-fritak for kontraktsbruddsansvaret en part 

har hvis han ikke fremlegger korrekte handelsnominasjoner.
632

 I dette avsnittet 

gis en oversikt over NBP 97s force majeure-regulering. 

Det er fire vilkår som må være oppfylt for at en part skal være ansvarsfri på 

grunn av force majeure. For det første må det foreligge en relevant force 

majeure-hendelse. For det andre må force majeure-hendelsen føre til at parten 

helt eller delvis er ute av stand til å oppfylle kontraktsforpliktelsen. For det 

tredje må den part som er påvirket av force majeure varsle den annen part om 

force majeure-hendelsene, estimere virkningen av force majeure på hans 

kontraktsforpliktelser og anslå hvor lenge force majeure vil foreligge. Til sist må 

den parten som er påvirket av force majeure gjøre alle rimelige anstrengelser 

(«reasonable endavours») for å avslutte eller overvinne force majeure-

hendelsene.
633

 Hvis disse vilkårene er oppfylt vil parten være fri for 

kontraktsbruddansvar i den utstekning kontraktsbruddet skyldes force majeure 

og så lenge force majeure foreligger.
634

 Jeg vil nå se nærmere på vilkårene. 

Som force majeure regnes i gassalgsavtalen: 

«Any event or circumstance beyond the reasonable control of a Party which totally 
prevents a Trade Nomination from being submitted by such Party to Transco or 
from being received and taken into account by Transco in determining such Party’s 
Daily Imbalance.» 

635

Force majeure-fritaket er knyttet til plikten til å fremlegge handels-

nominasjoner. I prinsippet er det ingen begrensninger på hvilke forhold som 

regnes som force majeure-hendelser, så lenge forholdene er utenfor partens 

rimelige kontroll. Forholdene må imidlertid hindre parten i å fremlegge 

handelsnominasjoner. Både at en part er forhindret fra å fremlegge en handels-

nominasjon, og at National Grid NTS er ute av stand til å motta handels-

nominasjonen og ta den med i fastsettelsen av en skipers daglige ubalanse kan 

være force majeure-forhold.  

At handelsnominasjoner ikke kan fremlegges eller mottas er imidlertid ikke 

så praktisk etter NBP 97. Handelsnominasjonene tas imot av et datasystem og 

dersom dette systemet ikke fungerer, finnes det egne prosedyrer for hvordan 

                                           
632

 Jf. NBP 97 punkt 7.1. 
633

 Jf. NBP 97 punkt 7.1.2. 
634

 Jf. NBP 97 punkt 7.1 og 7.1.1. 
635

 Jf. NBP 97 punkt 1.1. Transco er det tidligere navnet på National Grid Gas. 
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meldinger mellom transportøren og brukere skal kommuniseres.
636

 Etter NBP 

97 skal partene i gassalgsavtalen benytte de særlige prosedyrene hvis dette er 

aktuelt.
637

 Dermed er force majeure-hendelser ikke så praktisk etter NBP 97.  

Det andre vilkåret for at en part skal kunne påberope seg force majeure som 

ansvarsfritaksgrunn er at han er helt eller delvis ute av stand til å fremlegge 

handelsnominasjoner som kan bli godkjent av operatøren.
638

 Det er imidlertid 

vanskelig å se hvordan en handelsnominasjon delvis skal kunne fremlegges. 

Enten fremlegges nominasjonen eller ikke, og enten kan handelsnominasjonen 

bli godkjent eller ikke. 

Det tredje vilkåret for force majeure-fritak er at den part som påberoper seg 

force majeure som ansvarsfritaksgrunn skriftlig melder ifra om dette til den 

annen part så snart det er praktisk mulig («…as soon as reasonable 

practible…»)  etter force majeure-hendelsen.
639

 Parten skal samtidig estimere 

den virkningen det er sannsynlig force majeure-hendelsen har på partens 

muligheter til å oppfylle kontraktsmessig. Hvor lenge force majeure-hendelsen 

sannsynligvis vil foreligge, skal også meddeles. Varselsplikten oppstilles 

eksplisitt som et vilkår for force majeure-fritak, jf. «…provided that…» i NBP 

97s force majeure-bestemmelse.
640

Det siste vilkåret for force majeure-fritak er at den parten som er påvirket av 

force majeure gjør alle rimelige anstrengelser («all reasonable endavours») for å 

avslutte eller overvinne force majeure-hendelsene.
641

  

Til sist er det verdt å nevne at hvis force majeure varer sju eller flere dager 

under en transaksjon kan hver av partene, også den som er berettiget til 

ansvarsfritak på grunn av force majeure, heve («terminate») transksjonen med å 

gi tre dagers varsel.
642

  

                                           
636

 Jf. UNC TPDU 6.1.1. 
637

 Jf. NBP 97 punkt 4.1.2. 
638

 Jf. NBP 97 punkt 7.1 og 4. 
639

 Jf. NBP 97 punkt 7.1.1. 
640

 Jf. NBP 97 punkt 7.1. 
641

 Jf. NBP 97 punkt 7.1.2. 
642

 Jf. NBP 97 punkt 7.2. Lørdag og søndag teller ikke med i varslingsdagene, jf. NBP 97 punkt 
7.2 og 1.1. 
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8.4.5 Kjøperens betalingsforpliktelse 

Selgeren skal senest den tiende i måneden etter den måneden partene avtalte å 

fremlegge handelsnominasjoner i, sende kjøperen en oversikt over den gass-

mengden som har blitt overført ved handelsnominasjoner hver dag i den 

aktuelle måneden.
643

 I oversikten opplyses om hvilken gassmengde det skal 

betales kontraktspris («Contract Price») for og summen kjøper skylder selger 

etter dette. Den summen kjøperen skal betale for en NBP-handel er «Contract 

Price» multiplisert med «Daily Quantity».
644

 «Contract Price» er den betalingen 

partene har blitt enige om for transaksjonen, mens «Daily Quantity» er definert 

som den daglige kvantiteten av gass som skal angis i handelsnominasjonene i 

transaksjonsperioden.
645

Betalingen betales for «NBP Trades» som har blitt gjennomført («have been 

effected»).
646

 Hvis handelsnominasjoner en dag ikke blir fremlagt eller hvis 

nominasjonene avvises av National Grid NTS, vil ikke NBP-handelen være 

gjennomført og det skal ikke betales for gassmengden som skulle blitt overført 

ved fremleggelse av handelsnominasjoner. 

I oversikten angis også kontraktsprisen, i tillegg til eventuelle beløp en part 

skylder, har betalt eller motregnet med den annen part etter andre 

bestemmelser i avtalen.
647

 I oversikten oppgis så nettobeløpet kjøperen skylder 

etter at de nevnte forholdene oppgitt i oversikten har blitt tatt i betraktning. Det 

opplyses også om merverdiavgift og andre gjeldende skatter.
648

Kjøperen skal betale nettobeløpet han i følge den månedlige oversikten 

skylder.
649

Hvis det er tvist om det skyldige beløpet som følger av den månedlige oversikten, skal uansett 
den del av beløpet det eventuelt ikke er tvist om betales innen betalingsfristen.

650
 Parten som er 

uenig i beløpets størrelse, skal gi beskjed om dette og begrunne uenigheten ovenfor den annen 
part. Partene skal deretter forsøke å løse tvisten så raskt som mulig. 

                                           
643

 Jf. NBP 97 punkt 6.1, 6.1.1 og 1.1. 
644

 Jf, NBP 97 punkt 5.1. 
645

 Jf. NBP 97 punkt 1.1. 
646

 Jf. NBP 97 punkt 6.1.1, se også 6.2 og 6.1.5. 
647

 De andre bestemmelsene det siktes til er NBP 97 punkt 4.4 og 6.7, jf. NBP 97 punkt 6.1.4. 
648

 Jf. NBP 97 punkt 6.1. 
649

 Jf. NBP 97 punkt 6.2 som også inneholder regler om betalingsfristen. 
650

 Jf. NBP 97 punkt 6.5. 
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Både kjøper og selger skal sørge for at royalty, skatter, toll og andre betalinger 

som må betales etter loven som et resultat av en «NBP Trade» betales av den 

aktuelle part.
651

 I tillegg skal kjøperen betale merverdiavgift for hver «NBP 

Trade». 

8.4.6 Brudd på betalingsforpliktelsen. 
Kontraktsbruddssanksjoner 

Hvis en part ikke betaler innen betalingsfristen, vil dette være et 

kontraktsbrudd.
652

 Her finnes ikke noe force majeure-fritak. Kontraktsbrudds-

virkningene er avtalt i NBP 97, og det oppstilles tre mulige sanksjoner.  

Den parten som ikke oppfylte sin betalingsforpliktelse skal betale renter.
653

 

Renten skal tilsvare National Westminster Bank plcs gjeldende rentesats for lån 

til førsteklasses kunder pluss tre prosent årlig rente. Rente betales fra den dagen 

betaling skulle skjedd og til og med den dagen betaling skjer. 

Den annen part kan som kontraktsbruddsanksjon velge å heve («terminate») 

transaksjonen.
654

 Eventuell heving av transaksjonen skjer med virkning for 

fremtiden.
655

 Når hevingsgrunnen er at betaling ikke skjer i samsvar med den 

månedlige oversikten, skal det gis et fem dagers varsel før heving skjer. Hvis 

betaling skjer innen varselsperioden, skal hevingsvarselet ses bort fra.
656

 Heving 

avverges altså ved betaling. Dersom heving finner sted på det nevnte grunnlaget 

skal den part heving finner sted ovenfor betale erstatning til den annen part.
657

 

Erstatningen utregnes etter nærmere bestemmelser i NBP 97, grovt sett basert 

på differansen mellom gjenværende kontraktsverdi og handelens 

markedsverdi.
658

En siste kontraktsbruddssanksjon er å suspendere transaksjonen.
659

 Dette kan 

parten gjøre først etter at den annen part er varslet og kun frem til betaling er 

                                           
651

 Jf. NBP 97 punkt 5.2 og 5.3. 
652

 Jf. NBP 97 punkt 6.6. 
653

 Jf. NBP 97 punkt 6.6.1. 
654

 Jf. NBP 97 punkt 6.6.2 og 10.2.2. 
655

 Jf. NBP 97 punkt 10.3. 
656

 Jf. NBP 97 punkt 6.6.2 og 10.2.2 og 10.2. 
657

 Jf. NBP 97 punkt 10.4. 
658

 Jf. NBP 97 punkt 10.4, 10.5 og 10.6. Det er også vist til 10.7 fra 10.4, men denne 
bestemmelsen finnes ikke i NBP 97. 

659
 Jf. NBP 97 punkt 6.6.3. 
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mottatt. Det er kun ytelsene under den samme transaksjonen som kan 

suspenderes. 

 

9 Avslutning 
Organiseringen av det britiske gassnettet har blitt behandlet i avhandlingen. Det 

har blitt redegjort for Uniform Network Codes regler om levering av gass til 

nettet, balansering av nettet, og gasshandel på NBP.  

I utgangspunktet er kontraktsreguleringen for levering av gass til nettet 

temmelig tradisjonell. Et viktig særtrekk er imidlertid at eiendomsretten til gass 

som leveres til nettet går over til nettoperatøren slik at gass i nettet eies av 

operatøren. Denne organiseringen preger måten operatøroppgaver løses på i det 

britiske nettet. 

Å sørge for at gasstransportsystemet er i balanse er en vanlig oppgave for en 

nettoperatør. Siden National Grid NTS eier gassen i nettet, skjer balanseringen 

av det britiske nettet ved at operatøren kjøper og selger gass for levering eller 

avtak fra nettet. 

Kjøp og salg av gass for balanseringsformål skjer på et eget marked satt opp 

for å dekke operatørens balanseringsbehov. Når balansering skjer ved kjøp og 

salg av gass på markeder, blir kostnadene ved å balansere nettet 

markedsbaserte. 

Nettorganiseringen har også betydning for hvordan gassalg i nettet skjer. 

Også her er operatørens eiendomsrett til gass i nettet en viktig faktor. National 

Grid NTS’ eiendomsrett gjør at omsetningsobjektet på gassmarkedet er 

fordringer på operatøren og ikke fysisk gass. Det fører til at forhold som 

vanligvis reguleres i en salgsavtale ikke behøver inntas i NBP 97. Siden det er 

fordringer som selges er det ikke nødvendig med bestemmelser om 

kvalitetskrav, leveringssted e.l. i gassalgsavtalen.  

At det er fordringer på transportøren som overføres gjør også oppfyllelsen av 

gassalgsavtalen enkel. Gasshandelen oppfylles ved at partene fremlegger 

handelsnominasjoner til National Grid NTS. Så fremt partene fremlegger 

likelydende handelsnominasjoner vil fordringen på transportøren bli overført til 

kjøperen. Ved denne oppfyllelsesmåten er for eksempel force majeure-

hendelser lite aktuelt.  

Et ytterligere trekk ved organiseringen av nettet av betydning for gasshandel 

på NBP er at gasstransportavtalen ikke krever at en skiper i balanse. Siden en 

skiper kan være i negativ ubalanse vil en kjøper av en fordring på transportøren 

være garantert oppfyllelse. Dette skyldes at dersom en skiper overfører en større 
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fordring på transportøren enn han innehar eller en fordring han ikke har, vil 

dette være et forhold mellom selgeren og National Grid NTS. For kjøperen av 

fordringen spiller ikke dette noen rolle. Dette medfører til at underlevering og 

rettsmangel ikke er aktuelle problemstillinger for gasshandel på NBP.  

Man ser at gasstransportsystemets organisering har betydning både for 

omsetningsobjektet og oppfyllelsesmåten for gasshandel i nettet. Flere vanlige 

kontraktsrettslige oppfyllelsesproblemer elimineres dessuten som en følge av 

den aktuelle organiseringen.  
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(tilgjengelig på www.nationalgric.co.uk) 
 
National Grid: Incremental Entry Capacity Release Methodology Statement 
(versjon 6.1, tilgjengelig på www.nationalgrid.co.uk)                               
 

Ten Year Statement 2005 National Grid: Gas Transportation Ten 

Year Statement 2005 (tilgjengelig på 

www.nationalgrid.co.uk) 

 

UNC – sammendrag Uniform Network Code – the summary 

 (tilgjengelig på www.gasgovernace.com) 
  

Liste over forkortelser 
 

ASEP Aggregate System Entry Point 

CESP Connected System Exit Point 

GEMA Gas and Electricity Markets Authority 

GT  General Terms  

LDZ Local Distribution Zone 

LNG  Liquefied Natural Gas 

NBP National Balancing Point 

NBP 97 Short-Term Flat NBP Trading Terms and Conditions  

NTS      National Transmission System 

OAD Offtake Arrangements Document 

OCM On-the-Day Commodity Market 

Ofgem Office of Gas and Electricity Markets 

TPD    Transportation Principal Document 
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UDQI User’s Daily Quantity Input 

UDQO User’s Daily Quantity Output 

UNC  Uniform Network Code 
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