Kapasiteettihakemus Porin LNG terminaali
Energiavirasto on 27.10.2016 päivätyllä ilmoituksella (Drno 1966/534/2016) nimennyt Gasum
LNG Oy:n maakaasumarkkinalain (2013/589) 6 luvun 8 §:n mukaiseksi varastointilaitteiston ja
nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteiston haltijaksi Porin LNG terminaalin osalta. Energiavirasto on vahvistanut 30.12.2019 päätöksellä Porin LNG terminaalin terminaalisäännöt, jotka
löytyvät Gasumin internet-sivuilta (www.gasum.com).

Kapasiteettihakemusten käsittelyn menettelytapa ja aikataulu:

10 arkipäivää

Kapasiteettihakemusten arviointi ja puutteiden ilmoittaminen
hakemusten jättäjille

10 arkipäivää

Puutteellisten hakemusten täydentäminen

5 arkipäivää

Määräajan umpeutuminen ja tulosten julkistaminen

5 arkipäivää

5 arkipäivää

Kapasiteettisopimuksien allekirjoittaminen ja kulutusennusteen toimittaminen
Jäljellä olevan vapaan kapasiteetin ilmoittaminen markkinoille

Gasum Oy
PL 21, (Revontulenpuisto 2 C)
FI-02151 Espoo
Finland

Tel +358 20 4471
Business ID 0969819-3
www.gasum.fi

Kapasiteetin varaaminen antaa käyttäjälle oikeuden käyttää terminaalin tarjoamia ja myöntämiä
palveluita varatulle määräajalle. Tällä hakemuksella hakija ilmoittaa hakijaa sitovasti kiinnostuksensa varata kapasiteettia (varastointipalvelua) ja muita palveluita Porin LNG terminaalista.
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Varastointikapasiteetti varaus. Terminaalikäyttäjä varaa terminaalista varastointikapasiteettia

LNG m3
minimi 500m3 ja mak-

LNG:n fyysistä varastointia varten.

simi 4.000m3

Laivan purkupalvelu. Terminaalikäyttäjä ostaa
LNG aluksen purkupalvelun jolla LNG siirretään

Kpl/vuosi

varastoon.
Laivan lastauspalvelu. Terminaalikäyttäjä ostaa
LNG laivan lastauspalvelun jolla LNG siirretään

Kpl/vuosi

varastosta LNG alukseen.
Bunkrauspalvelu. Terminaalikäyttäjä ostaa LNG
bunkrauspalvelun jolla LNG bunkrataan (tanka-

Kpl/vuosi

taan) LNG:tä käyttävään LNG-alukseen
Rekkalastauspalvelu. Terminaalikäyttäjä ostaa
LNG-rekkalastauspalvelun jolla LNG lastataan
LNG-kuljetuskalustoon.

Kpl/vuosi

Hakija vahvistaa että,
1) sillä on tarvittavat LNG hankintakanavat sekä käytettävissä soveltuva LNG-alus toimituksia varten. LNG-aluksen alustavat vaatimukset on esitetty terminaalisäännöissä sekä
Porin sataman ehdoissa;
2)

se täyttää terminaalisääntöjen terminaalin käyttäjää koskevat vaatimukset sekä Maakaasumarkkinalain (587/2017) että Energiaviraston vaatimukset;

3) se noudattaa toiminnassaan yleisesti voimassaolevaa soveltuvaa lainsäädäntöä ja
muita säännöksiä ja ohjeita;
4) se hyväksyy ja vastaanottaa hakijalle tämän hakemuksen mukaisesti allokoidun kapasiteetin ja sitoutuu tekemään palvelusopimuksen ja toimimaan terminaalisääntöjen mukaisesti.
Hakemukseen on liitettävä seuraavat liitteet;
1) Kaupparekisteriote;
2) Yhtiöjärjestys;
3) Viimeisin tilinpäätös
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Hakemuksen voi palauttaa osoitteeseen,
Gasum LNG Oy
Heidi Kummu
Revontulenpuisto 2C
02100 Espoo

