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Förord 

I november 2007 lämnade den särskilde utredaren Sten Kjellman ett delbetänkande 

angående Förhandsprövning av nättariffer m.m. (SOU 2007:99). Delbetänkandet 

förelog en övergång till förhandsprövning av elnätstariffer innan dessa träder i 

kraft. Regeringen lade sedermera fram propositionen Förhandsprövning av 

nättariffer (prop. 2008/09:141) till riksdagen den 5 mars 2009. Lagförslaget antogs 

av riksdagen i juli 2009. 

Energimarknadsinspektionen har i sitt regleringsbrev för budgetåret 20101 fått i 

uppdrag (nr 7) att utreda hur naturgaslagen (2005:403) bör ändras för att 

regleringen av naturgasföretag och elnätsföretag så långt som det är möjligt 

harmoniseras. Uppdraget ska efter överenskommelse med Näringsdepartementet 

redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 september 

2010.  

Energimarknadsinspektionen bedömer att det är rimligt att ha samma typ av 

tillsyn av tariffer oavsett energislag. Energimarknadsinspektionen (EI) föreslår 

därför att även intäkter i gasnätverksamhet ska regleras på förhand genom en s.k. 

intäktsram. EI föreslår därför att det införs nya bestämmelser i framför allt 6 kap. 

naturgaslagen. 

EI föreslår även vissa ytterligare revideringar av naturgaslagstiftningen för att 

förtydliga lagens nuvarande innebörd, bl.a. att lagen döps om till gaslag samt att 

definitionerna av vad som är transmission och distribution som återfinns i EU‐

förordning på området införs i gaslagen. 

Under beredning av ärendet har synpunkter inhämtats från naturgasbranschen. 

Eskilstuna, september 2010 

 

 

 

 

Yvonne Fredriksson 

Generaldirektör       

    Johan Roupe 

    Verksjurist  

                                                           
1  Regeringsbeslut N/2009/9672/E samt N/2009/9751/E (delvis). 
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Sammanfattning 

EI har i sitt regleringsbrev för 2010 fått i uppdrag att se över hur naturgaslagen 

(2005:403) kan harmoniseras med ellagen (1997:857). Av uppdraget framgår 

följande.  

”Riksdagen har under år 2009 beslutat om ändringar i ellagen (1997:857) som 

innebär att Energimarknadsinspektionen ska fastställa intäktsramar för 

elnätsföretagen med början år 2012. Bestämmelser om intäktsramar återfinns i 5 

kap. ellagen. En utgångspunkt för Energimarknadsinspektionens verksamhet bör 

vara att tillsynen av el och naturgas ska bedrivas på likartat sätt så långt som det är 

möjligt. Energimarknadsinspektionen ska därför utreda hur naturgaslagen 

(2005:403) bör ändras för att regleringen av elnätsföretagen och naturgasföretagen 

så långt som det är möjligt ska harmoniseras. Vid behov ska förslag till 

författningsändringar lämnas och till författningsförslagen ska en 

konsekvensutredning bifogas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 

(Näringsdepartementet) senast den 3 maj 2010. Uppdraget kan enligt särskild 

överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet 

(Näringsdepartementet) och inspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad 

som här angivits.”2  

Näringsdepartementet och EI har härefter överenskommit om att uppdraget ska 

avrapporteras senast den 16 september 2010.  

I denna rapport föreslår EI att naturgaslagen harmoniseras på så vis att reglerna 

om förhandsprövning i 5 kap. ellagen (1997:857) i allt väsentligt införs i 

naturgaslagen (2005:403). EI föreslår samtidigt en del ytterligare ändringar av 

redaktionell karaktär.  

 

 

                                                           
2  Regeringsbeslut N/2009/9672/E samt N/2009/9751/E (delvis). 



1 Författningsförslag 

Förslag till lag om ändring i naturgaslag (2005:403) samt ny beteckning gaslag 

(201X:XX) 

Härigenom föreskrivs i fråga om naturgaslagen (2005:403) 

dels att lagen döps om till gaslag, 

dels att alla övergripande benämningar som börjar med naturgas byts ut mot 

endast gas, 

dels att benämningen förgasningsanläggning ersätts med förångningsanläggning  

dels att det i lagen införs 23 nya paragrafer, 1 kap. 3 §, 4 kap. 7 §, 6 kap. 5‐25 §§ 

samt närmast före 3 kap. 1 och 3, 5‐7 §§, 4 kap. 1, 3, 5, 6 §§, 5 kap. 1 §, 8 kap. 1, 3, 7, 

8 §§, 8a kap. 1 § nya rubriker av följande lydelse.  

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

1 kap. 1 § Denna lag innehåller 

bestämmelser om naturgasledningar, 

lagringsanläggningar och 

förgasningsanläggningar samt handel 

med naturgas i vissa fall och om trygg 

naturgasförsörjning.  Lag (2006:646) 

1 kap. 1 § Denna lag innehåller 

bestämmelser om gasledningar, 

lagringsanläggningar och förångnings‐ 

anläggningar samt handel med gas i vissa 

fall och om trygg gasförsörjning. 

1 kap. 2 § Med naturgas avses i denna lag 

även biogas, gas från biomassa och andra 

gaser, i den mån det är tekniskt möjligt att 

använda dessa gaser i naturgassystemet. 

Med naturgas avses även flytande 

(kondenserad) naturgas. 

1 kap. 2 § Med gas avses i denna lag 

naturgas, biogas, gas från biomassa och 

andra gaser, i den mån det är tekniskt 

möjligt att använda dessa gaser i 

gassystemet. 

Med gas avses även flytande 

(kondenserad) gas. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

1 kap. 3 § Med naturgasledning avses i 

denna lag rörledning, mät‐ och 

reglerstation, linjeventilstation, 

rensdonsstation och kompressorstation. 

1 kap. 3 § Med transportverksamhet av gas 

avses att ställa gasledningar till förfogande för 

transport av gas. Till transportverksamhet hör 

också projektering, byggande och underhåll av 

rörledningar, mät‐ och reglerstation, 

linjeventilstation, rensdonsstation och 

kompressorstation, anslutning av 

gasanläggningar, mätning och beräkning av 

transporterad effekt och energi samt annan 

verksamhet som behövs för att transportera gas 

i gassystemet. 

Med anslutning av gasanläggningar avses 

också återinkoppling av en befintlig 

anläggning och höjning av avtalad effekt i 

inmatnings‐ eller uttagspunkt 

1 kap. 4 § Med lagringsanläggning avses i 

denna lag en anläggning för lagring av 

naturgas, om anläggningen är ansluten till 

en naturgasledning som används för 

överföring av naturgas. 

1 kap. 4 § Med gasledning avses i denna lag 

rörledning, mät‐ och reglerstation, 

linjeventilstation, rensdonsstation, och 

kompressorstation som är anslutet till det 

svenska gassystemet. 

 

1 kap. 5 § Med förgasningsanläggning 

avses i denna lag en anläggning för 

förgasning av kondenserad naturgas, om 

anläggningen är ansluten till en 

naturgasledning som används för 

överföring av naturgas. 

Bestämmelserna om 

förgasningsanläggning tillämpas också på 

anläggningar som används för 

kondensering av naturgas och för import 

och lossning av kondenserad naturgas, om 

anläggningen är ansluten till en 

naturgasledning som används för 

överföring av naturgas. 

1 kap. 5 § Med lagringsanläggning avses i 

denna lag en anläggning för lagring av gas, om 

anläggningen är ansluten till en gasledning 

som används för transport av gas. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

1 kap. 6 § Med överföring av naturgas 

avses i denna lag överföring av naturgas 

för annans räkning såväl 

transmissionsledningar som 

distributionsledningar. 

1 kap. 6 § Med förångningsanläggning avses i 

denna lag en anläggning för förångning av 

kondenserad gas, om anläggningen är ansluten 

till en gasledning som används för transport 

av gas. 

Bestämmelserna om förångningsanläggning 

tillämpas också på anläggningar som används 

för kondensering av gas och för import och 

lossning av kondenserad gas, om anläggningen 

är ansluten till en gasledning som används för 

transport av gas. 

1 kap. 7 § Med naturgasföretag avses 

företag som överför eller bedriver handel 

med naturgas samt innehavare av 

lagringsanläggningar och 

förgasningsanläggningar. 

1 kap. 7 § Med transmission avses transport, 

men inte leverans, av gas genom ett nät som i 

huvudsak består av högtrycksledningar, 

undantaget tidigare led i rörledningsnätet och 

undantaget den del av högtrycksrörledningar 

som huvudsakligen används för lokal 

distribution av gas. 

Med distribution avses transport till kund, 

men inte leverans, av gas genom lokala eller 

regionala rörledningsnät.   

1 kap. 8 § Med konsument avses en fysisk 

person till vilken naturgas överförs eller 

levereras huvudsakligen för ändamål som 

faller utanför näringsverksamhet. Lag 

(2006:646). 

1 kap. 8 § Med gasföretag avses företag som 

bedriver transport eller bedriver handel med 

gas samt innehavare av lagringsanläggningar 

och förångningsanläggningar. 

1 kap. 9 § Regeringen skall utse en 

myndighet som skall handlägga de frågor 

som enligt denna lag eller enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd 

av lagen ligger på tillsynsmyndigheten. 

Lag (2006:646). 

1 kap. 9 § Med konsument avses en fysisk 

person till vilken gas transporteras eller 

levereras huvudsakligen för ändamål som faller 

utanför näringsverksamhet. Lag (2006:646). 

  1 kap. 10 § Regeringen ska utse en myndighet 

som ska handlägga de frågor som enligt denna 

lag eller enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av lagen ligger på 

tillsynsmyndigheten. Lag (2006:646). 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

2 kap. 1 § En naturgasledning får inte 

byggas eller användas utan tillstånd 

(koncession) av regeringen.  Åtgärder för 

att bereda plats för en naturgasledning, 

såsom sprängning, schaktning, 

skogsavverkning, markberedning eller 

liknande åtgärder, får inte vidtas innan 

koncession har meddelats. 

Koncession krävs inte för en 

naturgasledning som är belägen efter en 

mät‐ och reglerstation. 

Regeringen får meddela föreskrifter om 

undantag från kravet på koncession enligt 

första stycket i fråga om vissa slag av 

naturgasledningar eller vissa slag av 

åtgärder med naturgasledningar. 

2 kap. 1 § En transmissionsledning får inte 

byggas eller användas utan tillstånd 

(koncession) av regeringen. Åtgärder för 

att bereda plats för en transmissionsledning, 

såsom sprängning, schaktning, 

skogsavverkning, markberedning eller 

liknande åtgärder, får inte vidtas innan 

koncession har meddelats. 

Koncession krävs inte för 

distributionsledningar.  

Regeringen får meddela föreskrifter om 

undantag från kravet på koncession enligt 

första stycket i fråga om vissa slag av 

transmissionsledningar eller vissa slag av 

åtgärder med transmissionsledningar. 

2 kap. 4 § Om regeringen har meddelat 

koncession för en naturgasledning eller en 

förgasningsanläggning, får förbud inte 

meddelas med stöd av miljöbalken mot att 

bygga och använda ledningen eller 

anläggningen. 

2 kap. 4 § Om regeringen har meddelat 

koncession för en gasledning, en 

lagringsanläggning eller en 

förångningsanläggning får förbud inte 

meddelas med stöd av miljöbalken mot att 

bygga och använda ledningen eller 

anläggningen. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

2 kap. 9 § En koncession för en 

naturgasledning skall ange rörledningens 

huvudsakliga sträckning. 

En koncession för en naturgasledning, en 

lagringsanläggning eller en 

förgasningsanläggning skall förenas med 

de villkor som behövs för att skydda 

allmänna intressen och enskild rätt. Den 

skall också förenas med de villkor för 

ledningens eller anläggningens utförande 

och utnyttjande som behövs av 

säkerhetsskäl eller som behövs för att i 

övrigt skydda människors hälsa och 

miljön mot skador och olägenheter och 

främja en långsiktig god hushållning med 

mark och vatten och andra resurser eller 

som av annat skäl behövs från allmän 

synpunkt. 

Det får anges som villkor för en 

koncession att ledningen eller 

anläggningen skall vara färdigställd inom 

en viss tid. Om det finns skäl, får 

regeringen förlänga den angivna tiden. 

Ansökan om förlängning skall göras före 

utgången av den angivna tiden. 

2 kap. 9 § En koncession för en gasledning 

ska ange rörledningens huvudsakliga 

sträckning. 

En koncession för en gasledning, en 

lagringsanläggning eller en 

förångningsanläggning ska förenas med de 

villkor som behövs för att skydda 

allmänna intressen och enskild rätt. Den 

ska också förenas med de villkor för 

ledningens eller anläggningens utförande 

och utnyttjande som behövs av 

säkerhetsskäl eller som behövs för att i 

övrigt skydda människors hälsa och 

miljön mot skador och olägenheter och 

främja en långsiktig god hushållning med 

mark och vatten och andra resurser eller 

som av annat skäl behövs från allmän 

synpunkt. 

Det får anges som villkor för en 

koncession att ledningen eller 

anläggningen ska vara färdigställd inom 

en viss tid. Om det finns skäl, får 

regeringen förlänga den angivna tiden. 

Ansökan om förlängning ska göras före 

utgången av den angivna tiden. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

2 kap. 10 § En koncession får för sin 

giltighet göras beroende av att den som 

innehar koncession ställer säkerhet för 

kostnaderna för att ta bort den berörda 

ledningen eller anläggningen och att vidta 

andra åtgärder för återställning. Staten, 

kommuner, landsting och 

kommunalförbund behöver inte ställa 

säkerhet. 

Om det kan antas att den ställda 

säkerheten inte längre är tillräcklig, får 

regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten 

besluta om ytterligare säkerhet. 

I fråga om säkerhetens beskaffenhet gäller 

2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten 

skall prövas av regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, 

tillsynsmyndigheten och förvaras av 

länsstyrelsen i det län där verksamheten 

bedrivs. 

2 kap. 10 § En koncession får för sin 

giltighet göras beroende av att den som 

innehar koncession ställer säkerhet för 

kostnaderna för att ta bort den berörda 

ledningen eller anläggningen och att vidta 

andra åtgärder för återställning. Staten, 

kommuner, landsting och 

kommunalförbund behöver inte ställa 

säkerhet. 

Om det kan antas att den ställda 

säkerheten inte längre är tillräcklig, får 

regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten 

besluta om ytterligare säkerhet. 

I fråga om säkerhetens beskaffenhet gäller 

2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten 

ska prövas av regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, 

tillsynsmyndigheten och förvaras av 

länsstyrelsen i det län där verksamheten 

bedrivs. 

2 kap. 11 § En koncession skall meddelas 

för fyrtio år. Om det finns särskilda skäl 

eller om sökanden begär det, får dock 

kortare tid bestämmas. 

2 kap. 11 § En koncession ska meddelas för 

fyrtio år. Om det finns särskilda skäl eller 

om sökanden begär det, får dock kortare 

tid bestämmas. 

2 kap. 12 § Koncessionens giltighetstid får 

på ansökan av koncessionshavaren 

förlängas med fyrtio år i taget. Om det 

finns särskilda skäl eller om sökanden 

begär det, får dock kortare tid bestämmas. 

I ett ärende om förlängning av 

giltighetstiden skall 5‐9 §§ tillämpas. 

Ansökan om förlängning av 

giltighetstiden bör göras senast två år före 

koncessionstidens utgång. Koncessionen 

gäller till dess att ansökningen har prövats 

slutligt. 

2 kap. 12 § Koncessionens giltighetstid får 

på ansökan av koncessionshavaren 

förlängas med fyrtio år i taget. Om det 

finns särskilda skäl eller om sökanden 

begär det, får dock kortare tid bestämmas. 

I ett ärende om förlängning av 

giltighetstiden ska 5‐9 §§ tillämpas. 

Ansökan om förlängning av 

giltighetstiden bör göras senast två år före 

koncessionstidens utgång. Koncessionen 

gäller till dess att ansökningen har prövats 

slutligt. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

2 kap. 13 § En koncession får inte överlåtas 

utan tillstånd. Regeringen eller efter 

regeringens bemyndigande, 

tillsynsmyndigheten prövar frågor om 

tillstånd. Vid prövning av en ansökan om 

överlåtelse av koncession skall 8 § 

tillämpas. 

2 kap. 13 § En koncession får inte överlåtas 

utan tillstånd. Regeringen eller efter 

regeringens bemyndigande, 

tillsynsmyndigheten prövar frågor om 

tillstånd. Vid prövning av en ansökan om 

överlåtelse av koncession ska 8 § tillämpas. 

Om en intäktsram vid överlåtelsen ska fördelas 

enligt 6 kap. 23 § andra stycket, får tillstånd 

till överlåtelse inte lämnas om inte 

fördelningen har godkänts enligt 24 § första 

stycket samma kapitel.  

2 kap. 15 § Om en koncession upphör att 

gälla, är den som senast haft koncessionen 

skyldig att ta bort den berörda ledningen 

eller anläggningen samt vidta andra 

åtgärder för återställning, om det behövs 

från allmän eller enskild synpunkt. 

I samband med att koncessionen upphör 

att gälla skall regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, 

tillsynsmyndigheten fastställa 

koncessionshavarens skyldigheter enligt 

första stycket. 

Om den som senast haft koncessionen inte 

fullgör sina skyldigheter enligt första 

stycket, får tillsynsmyndigheten förelägga 

denne vid vite att fullgöra skyldigheterna 

eller besluta att åtgärderna skall vidtas på 

dennes bekostnad. Ett beslut om att 

åtgärderna skall vidtas på den tidigare 

koncessionshavarens bekostnad får 

verkställas. 

 

2 kap. 15 § Om en koncession upphör att 

gälla, är den som senast haft koncessionen 

skyldig att ta bort den berörda ledningen 

eller anläggningen samt vidta andra 

åtgärder för återställning, om det behövs 

från allmän eller enskild synpunkt. 

I samband med att koncessionen upphör 

att gälla skall regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, 

tillsynsmyndigheten fastställa 

koncessionshavarens skyldigheter enligt 

första stycket. 

Om den som senast haft koncessionen inte 

fullgör sina skyldigheter enligt första 

stycket, får tillsynsmyndigheten förelägga 

denne vid vite att fullgöra skyldigheterna 

eller besluta att åtgärderna ska vidtas på 

dennes bekostnad. Ett beslut om att 

åtgärderna ska vidtas på den tidigare 

koncessionshavarens bekostnad får 

verkställas 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

2 kap. 16 § Om en ledning eller 

anläggning har byggts utan koncession 

där sådan behövs, får tillsynsmyndigheten 

förelägga ledningens eller anläggningens 

innehavare att ta bort denna samt att vidta 

andra åtgärder för återställning, om det 

behövs från allmän eller enskild synpunkt. 

Om innehavaren inte fullgör sina 

skyldigheter enligt första stycket, får 

tillsynsmyndigheten förelägga 

innehavaren vid vite att fullgöra 

skyldigheterna eller besluta att åtgärderna 

skall vidtas på innehavarens bekostnad. 

Ett beslut om att åtgärderna skall vidtas 

på innehavarens bekostnad får verkställas.

 

2 kap. 16 § Om en ledning eller anläggning 

har byggts utan koncession där sådan 

behövs, får tillsynsmyndigheten förelägga 

ledningens eller anläggningens innehavare 

att ta bort denna samt att vidta andra 

åtgärder för återställning, om det behövs 

från allmän eller enskild synpunkt. 

Om innehavaren inte fullgör sina 

skyldigheter enligt första stycket, får 

tillsynsmyndigheten förelägga 

innehavaren vid vite att fullgöra 

skyldigheterna eller besluta att åtgärderna 

ska vidtas på innehavarens bekostnad. Ett 

beslut om att åtgärderna skall vidtas på 

innehavarens bekostnad får verkställas. 

 

2 kap. 17 § Om någon annans mark 

behöver tas i anspråk för återställning, får 

tillsynsmyndigheten besluta att tillträde 

till marken skall lämnas under viss tid. 

Återställningen skall utföras så att minsta 

skada och intrång vållas. Byggnader får 

uppföras eller vägar byggas endast om 

markens ägare och den som har 

nyttjanderätt eller servitut avseende 

marken samtyckt till det eller om 

tillsynsmyndigheten lämnat tillstånd till 

åtgärden. Tillstånd får lämnas endast om 

åtgärden är oundgängligen nödvändig för 

att återställningen skall kunna utföras. 

Om återställningen orsakar skada eller 

intrång, skall ersättning för detta lämnas. 

Talan om ersättning väcks vid den 

fastighetsdomstol inom vars område 

marken eller större delen av denna ligger. 

2 kap. 17 § Om någon annans mark 

behöver tas i anspråk för återställning, får 

tillsynsmyndigheten besluta att tillträde 

till marken ska lämnas under viss tid. 

Återställningen ska utföras så att minsta 

skada och intrång vållas. Byggnader får 

uppföras eller vägar byggas endast om 

markens ägare och den som har 

nyttjanderätt eller servitut avseende 

marken samtyckt till det eller om 

tillsynsmyndigheten lämnat tillstånd till 

åtgärden. Tillstånd får lämnas endast om 

åtgärden är absolut nödvändig för att 

återställningen ska kunna utföras. 

Om återställningen orsakar skada eller 

intrång, ska ersättning för detta lämnas. 

Talan om ersättning väcks vid den 

fastighetsdomstol inom vars område 

marken eller större delen av denna ligger. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

2 kap. 18 § Innehavaren av en 

naturgasledning som har byggts inom 

området för en befintlig allmän väg, 

enskild väg som hålls öppen för trafik, 

järnväg, tunnelbana eller spårväg eller 

kanal eller annan sådan vattentrafikled 

(trafikled) är skyldig att, om trafikleden 

skall ändras, vidta och bekosta de åtgärder 

med naturgasledningen som behövs för 

att ändringen skall kunna genomföras. 

Om åtgärden vidtas med en 

naturgasledning där denna korsar en 

trafikled, skall dock den som förvaltar 

trafikleden ersätta innehavaren av 

ledningen för kostnaden för åtgärden. 

 

2 kap. 18 § Innehavaren av en gasledning 

som har byggts inom området för en 

befintlig allmän väg, enskild väg som hålls 

öppen för trafik, järnväg, tunnelbana eller 

spårväg eller kanal eller annan sådan 

vattentrafikled (trafikled) är skyldig att, 

om trafikleden ska ändras, vidta och 

bekosta de åtgärder med gasledningen som 

behövs för att ändringen ska kunna 

genomföras. 

Om åtgärden vidtas med en gasledning där 

denna korsar en trafikled, ska dock den 

som förvaltar trafikleden ersätta 

innehavaren av ledningen för kostnaden 

för åtgärden. 

 

2 kap. 19 § Om en naturgasledning som 

har byggts inom området för en befintlig 

trafikled medför ökade kostnader för 

trafikledens underhåll, skall innehavaren 

av ledningen ersätta dessa ökade 

kostnader. 

2 kap. 19 § Om en gasledning som har 

byggts inom området för en befintlig 

trafikled medför ökade kostnader för 

trafikledens underhåll, ska innehavaren av 

ledningen ersätta dessa ökade kostnader. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

2 kap. 20 § Om arbete på en 

naturgasledning, som har byggts inom 

området för någon annan trafikled än 

allmän väg, kan inverka på 

trafiksäkerheten eller om arbetet medför 

större ingrepp i trafikleden, skall det 

utföras efter anvisningar av den som 

förvaltar trafikleden eller genom dennes 

försorg. Innehavaren av ledningen skall 

svara för kostnaden för arbetet. 

Om en naturgasledning blivit skadad och 

dröjsmål med reparationen skulle orsaka 

avsevärd olägenhet, får 

ledningsinnehavaren påbörja reparationen 

även om skadan inte hunnit anmälas till 

trafikledens förvaltare. 

Ledningsinnehavaren skall dock snarast 

underrätta trafikledens förvaltare om det 

påbörjade arbetet. 

I fråga om arbete med naturgasledning 

inom område för allmän väg gäller 44 § 

väglagen (1971:948). 

 

2 kap. 20 § Om arbete på en gasledning, 

som har byggts inom området för någon 

annan trafikled än allmän väg, kan inverka 

på trafiksäkerheten eller om arbetet 

medför större ingrepp i trafikleden, ska 

det utföras efter anvisningar av den som 

förvaltar trafikleden eller genom dennes 

försorg. Innehavaren av ledningen ska 

svara för kostnaden för arbetet. 

Om en gasledning blivit skadad och 

dröjsmål med reparationen skulle orsaka 

avsevärd olägenhet, får 

ledningsinnehavaren påbörja reparationen 

även om skadan inte hunnit anmälas till 

trafikledens förvaltare. 

Ledningsinnehavaren ska dock snarast 

underrätta trafikledens förvaltare om det 

påbörjade arbetet. 

I fråga om arbete med gasledning inom 

område för allmän väg gäller 44 § 

väglagen (1971:948). 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

3 kap. Skyldigheter för innehavare av 
naturgasledningar 
 

Inledande bestämmelse  

3 kap. 1 § Ett företag som innehar en 

naturgasledning och bedriver överföring 

av naturgas ansvarar för drift och 

underhåll och, vid behov, utbyggnad av 

sitt ledningssystem och, i tillämpliga fall, 

dess anslutning till andra ledningssystem. 

Företaget svarar också för att dess 

ledningssystem är säkert, tillförlitligt och 

effektivt och för att det på lång sikt kan 

uppfylla rimliga krav på överföring av 

naturgas. 

 

3 kap. Skyldigheter för innehavare av 
gasledningar 
 

Inledande bestämmelse  

3 kap. 1 § Ett företag som innehar en 

gasledning och bedriver transport av gas 

ansvarar för drift och underhåll och, vid 

behov, utbyggnad av sitt ledningssystem 

och, i tillämpliga fall, dess anslutning till 

andra ledningssystem. Företaget svarar 

också för att dess ledningssystem är 

säkert, tillförlitligt och effektivt och för att 

det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav 

på transport av gas. 

 

Juridisk och personell åtskillnad  

3 kap. 2 § Ett företag som bedriver 

överföring av naturgas får inte bedriva 

handel med naturgas. 

I ett företag som innehar koncession för 

naturgasledning får inte en 

styrelseledamot, verkställande direktör 

eller firmatecknare samtidigt vara 

styrelseledamot, verkställande direktör 

eller firmatecknare i ett företag som 

bedriver handel med naturgas. 

 

Juridisk och personell åtskillnad  

3 kap. 2 § Ett företag som bedriver 

transport av gas får inte bedriva handel 

med gas. 

I ett företag som innehar koncession för 

gasledning får inte en styrelseledamot, 

verkställande direktör eller firmatecknare 

samtidigt vara styrelseledamot, 

verkställande direktör eller firmatecknare i 

ett företag som bedriver handel med gas. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

Redovisning av överföring av naturgas 

3 kap. 3 § Verksamhet som rör överföring 

av naturgas skall ekonomiskt redovisas 

skilt från annan verksamhet. Därvid skall 

överföring på transmissionsledningar och 

överföring på distributionsledningar 

redovisas var för sig. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela närmare föreskrifter om 

redovisning av verksamhet som rör 

överföring av naturgas samt om 

skyldighet att ge in 

redovisningshandlingar till 

tillsynsmyndigheten. 

 

Redovisning av transport av gas 

3 kap. 3 § Verksamhet som rör transport av 

gas ska ekonomiskt redovisas skilt från 

annan verksamhet. Därvid ska transport på 

transmissionsledningar och transport på 

distributionsledningar redovisas var för 

sig. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela närmare föreskrifter om 

redovisning av verksamhet som rör 

transport av gas samt om skyldighet att ge 

in redovisningshandlingar till 

tillsynsmyndigheten. 

 

Revision  

3 kap. 4 § En revisor i ett företag som 

bedriver överföring av naturgas skall göra 

en särskild granskning av redovisningen 

av denna verksamhet. 

Revisorn skall årligen i ett särskilt intyg 

avge ett utlåtande i frågan om 

redovisningen av verksamheten skett 

enligt gällande bestämmelser. Företaget 

skall lämna in intyget till 

tillsynsmyndigheten. 

Regeringen får meddela närmare 

föreskrifter om revisionen. 

 

Revision  

3 kap. 4 § En revisor i ett företag som 

bedriver transport av gas ska göra en 

särskild granskning av redovisningen av 

denna verksamhet. 

Revisorn ska årligen i ett särskilt intyg 

avge ett utlåtande i frågan om 

redovisningen av verksamheten skett 

enligt gällande bestämmelser. Företaget 

ska lämna in intyget till 

tillsynsmyndigheten. 

Regeringen får meddela närmare 

föreskrifter om revisionen. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

Anslutning av naturgasledning m.m.  

3 kap. 5 § Den som innehar en 

naturgasledning är skyldig att på skäliga 

villkor ansluta andra naturgasledningar 

samt lagringsanläggningar och 

förgasningsanläggningar. Detsamma 

gäller vid återinkoppling av en befintlig 

naturgasledning, ändring av den avtalade 

kapaciteten i anslutningspunkten samt 

ändring av tiden för överföringen. 

Skyldighet föreligger inte om den först 

nämnda ledningen saknar kapacitet för 

den begärda åtgärden eller om det annars 

finns särskilda skäl. 

Skyldigheten gäller inte den som innehar 

en naturgasledning som uteslutande 

används för egen räkning. 

 

Anslutning av gasledning m.m.  

3 kap. 5 § Den som innehar en gasledning 

är skyldig att på skäliga villkor ansluta 

andra gasledningar, lagringsanläggningar 

samt förångningsanläggningar. Detsamma 

gäller vid återinkoppling av en befintlig 

gasledning, ändring av den avtalade 

kapaciteten i anslutningspunkten samt 

ändring av tiden för transport. 

Skyldighet föreligger inte om den först 

nämnda ledningen saknar kapacitet för 

den begärda åtgärden eller om det annars 

finns särskilda skäl. 

Skyldigheten gäller inte den som innehar 

en gasledning som uteslutande används för 

egen räkning. 

 

Överföring av naturgas  

3 kap. 6 § Den som innehar en 

naturgasledning är skyldig att på skäliga 

villkor överföra naturgas. 

Skyldigheten gäller inte den som innehar 

en naturgasledning som uteslutande 

används för egen räkning. 

 

Transport av gas  

3 kap. 6 § Den som innehar en gasledning 

är skyldig att på skäliga villkor transportera 

gas. 

Skyldigheten gäller inte den som innehar 

en gasledning som uteslutande används för 

egen räkning. 

 

Mätning och rapportering av överförd 

naturgas  

3 kap. 7 § Den som bedriver överföring av 

naturgas är skyldig att utföra mätning av 

överförd naturgas och att rapportera 

resultaten av dessa mätningar i enlighet 

med de närmare föreskrifter som 

meddelas av regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, 

tillsynsmyndigheten. 

 

Mätning och rapportering av transporterad 

gas  

3 kap. 7 § Den som bedriver transport av 

gas i gasledning är skyldig att utföra 

mätning av transporterad gas och att 

rapportera resultaten av dessa mätningar i 

enlighet med de närmare föreskrifter som 

meddelas av regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, 

tillsynsmyndigheten. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

Anskaffande av energi för drift av 

naturgasledningar  

3 kap. 8 § Den som innehar en 

koncessionspliktig naturgasledning skall 

på ett öppet, icke‐diskriminerande och 

marknadsorienterat sätt anskaffa den 

naturgas som behövs för att bedriva 

överföring av naturgas. 

 

Anskaffande av energi för drift av 

gasledningar  

3 kap. 8 § Den som innehar en 

koncessionspliktig gasledning ska på ett 

öppet, icke‐diskriminerande och 

marknadsorienterat sätt anskaffa den gas 

som behövs för att bedriva transport av gas 

i gasledning. 

Övervakningsplan  

3 kap. 9 § Den som bedriver överföring av 

naturgas skall upprätta en 

övervakningsplan och se till att 

övervakningsplanen följs. 

Av övervakningsplanen skall det framgå 

vilka åtgärder som skall vidtas för att 

motverka diskriminerande beteende 

gentemot övriga aktörer på 

naturgasmarknaden. I planen skall 

dessutom anges de särskilda skyldigheter 

som de anställda har för att detta mål skall 

uppnås. 

Den som bedriver överföring av naturgas 

skall årligen upprätta en rapport över de 

åtgärder som vidtagits. Rapporten skall 

ges in till tillsynsmyndigheten och i 

samband därmed offentliggöras av 

ingivaren. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela närmare föreskrifter om 

innehållet i övervakningsplanen och om 

offentliggörandet av den årliga rapporten. 

 

Övervakningsplan  

3 kap. 9 § Den som bedriver transport av 

gas i gasledning ska upprätta en 

övervakningsplan och se till att 

övervakningsplanen följs. 

Av övervakningsplanen ska det framgå 

vilka åtgärder som ska vidtas för att 

motverka diskriminerande beteende 

gentemot övriga aktörer på gasmarknaden. I 

planen ska dessutom anges de särskilda 

skyldigheter som de anställda har för att 

detta mål ska uppnås. 

Den som bedriver transport av gas i 

gasledning ska årligen upprätta en rapport 

över de åtgärder som vidtagits. Rapporten 

ska ges in till tillsynsmyndigheten och i 

samband därmed offentliggöras av 

ingivaren. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela närmare föreskrifter om 

innehållet i övervakningsplanen och om 

offentliggörandet av den årliga rapporten. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

4 kap. Skyldigheter för innehavare av 
lagrings- och förgasningsanläggningar 
 

Inledande bestämmelse  

4 kap. 1 § Den som innehar en 

lagringsanläggning eller en 

förgasningsanläggning ansvarar för 

driften av anläggningen och för att den är 

säker, tillförlitlig och effektiv. 

 

4 kap. Skyldigheter för innehavare av 
lagrings- och förångningsanläggningar 
 

Inledande bestämmelse  

4 kap. 1 § Den som innehar en 

lagringsanläggning eller en 

förångningsanläggning ansvarar för driften 

av anläggningen och för att den är säker, 

tillförlitlig och effektiv. 

Juridisk och personell åtskillnad  

4 kap. 2 § Ett företag som innehar en 

lagringsanläggning eller en 

förgasningsanläggning får inte bedriva 

handel med naturgas. 

I ett sådant företag får inte en 

styrelseledamot, verkställande direktör 

eller firmatecknare samtidigt vara 

styrelseledamot, verkställande direktör 

eller firmatecknare i ett företag som 

bedriver handel med naturgas. 

 

Juridisk och personell åtskillnad  

4 kap. 2 § Ett företag som innehar en 

lagringsanläggning eller en 

förångningsanläggning får inte bedriva 

handel med gas. 

I ett sådant företag får inte en 

styrelseledamot, verkställande direktör 

eller firmatecknare samtidigt vara 

styrelseledamot, verkställande direktör 

eller firmatecknare i ett företag som 

bedriver handel med gas. 

 

20 



Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

Redovisning av drift av naturgaslager och 

drift av förgasningsanläggning  

4 kap. 3 § Verksamhet som rör lagring av 

naturgas och drift av en 

förgasningsanläggning skall ekonomiskt 

redovisas så att lagringen av naturgas och 

driften av förgasningsanläggningen 

redovisas var för sig och skilt från annan 

verksamhet. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela närmare föreskrifter om 

redovisning av verksamhet som rör 

lagring av naturgas och drift av en 

förgasningsanläggning samt om 

skyldighet att ge in 

redovisningshandlingar till 

tillsynsmyndigheten. 

 

Redovisning av drift av gaslager och drift 

av förångningsanläggning  

4 kap. 3 § Verksamhet som rör lagring av 

gas och drift av en förångningsanläggning 

ska ekonomiskt redovisas så att lagringen 

av gas, driften av förångningsanläggningen 

redovisas var för sig och skilt från annan 

verksamhet. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela närmare föreskrifter om 

redovisning av verksamhet som rör 

lagring av gas och drift av en 

förångningsanläggning samt om skyldighet 

att ge in redovisningshandlingar till 

tillsynsmyndigheten. 

 

Revision  

4 kap. 4 § En revisor i ett företag som 

bedriver verksamhet i form av lagring av 

naturgas eller drift av en 

förgasningsanläggning skall göra en 

särskild granskning av redovisningen av 

denna verksamhet. 

Revisorn skall årligen i ett särskilt intyg 

avge ett utlåtande i frågan om 

redovisningen av verksamheten skett 

enligt gällande bestämmelser. Företaget 

skall lämna in intyget till 

tillsynsmyndigheten. 

Regeringen får meddela närmare 

föreskrifter om revisionen. 

 

Revision  

4 kap. 4 § En revisor i ett företag som 

bedriver verksamhet i form av lagring av 

gas eller drift av en förångningsanläggning 

ska göra en särskild granskning av 

redovisningen av denna verksamhet. 

Revisorn ska årligen i ett särskilt intyg 

avge ett utlåtande i frågan om 

redovisningen av verksamheten skett 

enligt gällande bestämmelser. Företaget 

ska lämna in intyget till 

tillsynsmyndigheten. 

Regeringen får meddela närmare 

föreskrifter om revisionen. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

Särskilt om lagring av naturgas  

4 kap. 5 § Den som innehar en 

lagringsanläggning är skyldig att på 

skäliga villkor lagra naturgas för annans 

räkning. Den som innehar en 

transmissionsledning för överföring av 

naturgas har motsvarande 

lagringsskyldighet. 

Skyldighet att lagra naturgas föreligger 

inte om anläggningen eller ledningen 

saknar kapacitet för den begärda 

lagringen eller om det annars finns 

särskilda skäl. 

 

Särskilt om lagring av gas  

4 kap. 5 § Den som innehar en 

lagringsanläggning är skyldig att på 

skäliga villkor lagra gas för annans 

räkning. Den som innehar en 

transmissionsledning för transport av gas 

har motsvarande lagringsskyldighet. 

Skyldighet att lagra gas föreligger inte om 

anläggningen eller ledningen saknar 

kapacitet för den begärda lagringen eller 

om det annars finns särskilda skäl. 

 

Särskilt om tillträde till 

förgasningsanläggningar  

4 kap. 6 § Den som innehar en 

förgasningsanläggning är skyldig att på 

skäliga villkor mata in naturgas som 

innehas av annan. 

Skyldighet föreligger inte om 

anläggningen saknar kapacitet för det 

begärda tillträdet eller om det annars finns 

särskilda skäl. 

 

Särskilt om tillträde till 

förångningsanläggningar  

4 kap. 6 § Den som innehar en 

förångningsanläggning är skyldig att på 

skäliga villkor mata in gas som innehas av 

annan. 

Skyldighet föreligger inte om 

anläggningen saknar kapacitet för det 

begärda tillträdet eller om det annars finns 

särskilda skäl. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

5 kap. Kommunala naturgasföretag 

5 kap 1 § Ett sådant kommunalt företag 

som avses i 3 kap. 16‐18 §§ 

kommunallagen (1991:900) får, trots 

bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen 

om anknytning till kommunens område 

eller dess medlemmar, utanför 

kommunens område bedriva 

1. handel med naturgas samt därmed 

sammanhängande verksamhet, eller  

2. överföring av naturgas i geografisk 

närhet till företagets 

överföringsverksamhet inom kommunen i 

syfte att uppnå en ändamålsenlig 

överföringsverksamhet.  

 

5 kap. Kommunala gasföretag 

5 kap. 1 § Ett sådant kommunalt företag 

som avses i 3 kap. 16‐18 §§ 

kommunallagen (1991:900) får, trots 

bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen 

om anknytning till kommunens område 

eller dess medlemmar, utanför 

kommunens område bedriva 

1. handel med gas samt därmed 

sammanhängande verksamhet, eller  

2. transport av gas i geografisk närhet till 

företagets nätverksamhet inom kommunen i 

syfte att uppnå en ändamålsenlig 

nätverksamhet.  

 

5 kap. 2 § Om ett sådant kommunalt 

företag som avses i 3 kap. 16‐18 §§ 

kommunallagen (1991:900) bedriver 

handel med naturgas samt därmed 

sammanhängande verksamhet, skall 

verksamheten drivas på affärsmässig 

grund och redovisas särskilt. Om företaget 

även bedriver sådan verksamhet som 

avses i 7 kap. 1 § 1 ellagen (1997:857), får 

företaget redovisa de berörda 

verksamheterna tillsammans. 

 

5 kap. 2 § Om ett sådant kommunalt 

företag som avses i 3 kap. 16‐18 §§ 

kommunallagen (1991:900) bedriver 

handel med gas samt därmed 

sammanhängande verksamhet, ska 

verksamheten drivas på affärsmässig 

grund och redovisas särskilt. Om företaget 

även bedriver sådan verksamhet som 

avses i 7 kap. 1 § 1 ellagen (1997:857), får 

företaget redovisa de berörda 

verksamheterna tillsammans. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

6 kap. 1 § Avgifter och övriga villkor för 

sådan anslutning som avses i 3 kap. 5 § 

skall vara skäliga, objektiva och icke‐

diskriminerande. 

Vid utformandet av avgiften för en 

anslutning skall särskilt beaktas var den 

ledning eller anläggning som skall 

anslutas är belägen samt effekten i 

anslutningspunkten. 

Den som innehar en naturgasledning skall 

vid begäran om ny anslutning inom skälig 

tid lämna skriftliga uppgift om avgiften 

och övriga villkor för anslutningen. (Lag 

2006:646) 

6 kap. 1 § Avgifter och övriga villkor för 

sådan anslutning som avses i 3 kap. 5 § ska 

vara skäliga, objektiva och icke‐

diskriminerande. 

Vid utformandet av avgiften för en 

anslutning ska särskilt beaktas var den 

ledning eller anläggning som ska anslutas 

är belägen samt effekten i 

anslutningspunkten. 

Den som innehar en gasledning ska vid 

begäran om ny anslutning inom skälig tid 

lämna skriftliga uppgifter om avgiften och 

övriga villkor för anslutningen. (Lag 

2006:646) 

6 kap. 2 § Tariffer för överföring och 

lagring av naturgas samt för tillträde till 

en förgasningsanläggning skall vara 

skäliga, objektiva och icke‐

diskriminerande. 

6 kap. 2 § Tariffer för transport och lagring 

av gas samt för tillträde till en 

förångningsanläggning ska vara skäliga, 

objektiva och icke‐diskriminerande. 

6 kap. 3 § Vid utformandet av tariffer för 

överföring av naturgas skall särskilt 

beaktas antalet anslutna kunder, 

kundernas geografiska läge, mängden 

överförd energi och abonnerad effekt, 

kostnaderna för överliggande ledningar, 

leveranssäkerhet och trycket i 

ledningarna. 

Överföringstariffer skall utformas så att 

den avgift en kund betalar för 

överföringen till sin anslutningspunkt 

innefattar avgift för överföringen i 

samtliga rörledningar genom vilka 

överföringen sker. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela närmare föreskrifter om 

utformningen av överföringstariffer. 

6 kap. 3 § Vid utformandet av tariffer för 

transport av gas ska särskilt beaktas antalet 

anslutna kunder, kundernas geografiska 

läge, mängden överförd energi och 

abonnerad effekt, kostnaderna för 

överliggande ledningar, leveranssäkerhet 

och trycket i ledningarna. 

Transporttariffer ska utformas så att den 

avgift en kund betalar för transport av gas 

till sin anslutningspunkt innefattar avgift 

för transport i samtliga rörledningar genom 

vilka transport sker. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela närmare föreskrifter om 

utformningen av transporttariffer. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

6 kap.4 § Den som bedriver överföring av 

naturgas eller innehar ett naturgaslager 

eller en förgasningsanläggning skall 

offentliggöra sin tariff och på begäran 

utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om 

tariffen. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela närmare föreskrifter om 

offentliggörande av sådana tariffer som 

avses i första stycket. 

6 kap. 4 § Den som bedriver transport av 

gas eller innehar ett gaslager eller en 

förångningsanläggning ska offentliggöra sin 

tariff och på begäran utan dröjsmål lämna 

skriftlig uppgift om tariffen. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela närmare föreskrifter om 

offentliggörande av sådana tariffer som 

avses i första stycket. 

6 kap. 5 § Den som bedriver överföring av 

naturgas får inte börja tillämpa sin avgift 

och övriga villkor för sådan anslutning 

som avses i 3 kap. 5 § eller sin 

överföringstariff förrän de metoder som 

har använts för att utforma avgiften eller 

tariffen har godkänts av 

tillsynsmyndigheten. Godkännande skall 

lämnas, om metoderna kan antas leda till 

att avgiften eller tariffen uppfyller kraven 

på att den skall vara objektiv och icke‐

diskriminerande. 

Om tillsynsmyndigheten inte godkänner 

de metoder som avses med en ansökan, 

skall myndigheten i beslutet ange de 

metoder som i stället skall tillämpas. 

Beslut enligt första och andra styckena 

gäller omedelbart. Tillsynsmyndigheten 

skall delge sådana beslut enligt 16 § första 

stycket och 17 § första stycket 

delgivningslagen (1970:428) 

Fastställande av en intäktsram 

6 kap. 5 § En intäktsram ska fastställas i förväg 

för varje tillsynsperiod för respektive 

gasföretag som bedriver transportverksamhet 

av gas i enlighet med 1 kap. 3 §. I 22 § finns 

särskild bestämmelse om fastställande av 

intäktsramar för den som bedriver och har 

intäkter från transport av gas från olika nät. 

 

  6 kap. 6 § Ett gasföretag som bedriver 

transportverksamhet av gas ska lämna in ett 

förslag till intäktsram till tillsynsmyndigheten 

tillsammans med de uppgifter som krävs för att 

pröva förslaget. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

  6 kap. 7 § Tillsynsmyndigheten ska senast två 

månader innan en tillsynsperiod börjar 

fastställa de samlade intäkter ett gasföretag 

som bedriver transport av gas får ta ut från 

transportverksamheten genom transporttariffer 

och andra intäkter från transportverksamheten 

under perioden (intäktsramen). 

Det ska framgå av beslutet vilka uppgifter och 

metoder som har använts vid fastställandet av 

ramen. 

 

  Tillsynsperiod 

6 kap. 8 § En tillsynsperiod ska vara fyra 

kalenderår, om det inte finns särskilda skäl för 

en annan tidsperiod. 

  Beräkning av intäktsramens storlek 

6 kap. 9 § Intäktsramen ska täcka skäliga 

kostnader för att bedriva transportverksamhet 

av gas under tillsynsperioden och ge en rimlig 

avkastning på det kapital som krävs för att 

bedriva verksamheten (kapitalbas).  

Vid bestämmandet av intäktsramen ska hänsyn 

tas till kvaliteten i gasföretagets sätt att 

bedriva transportverksamheten. En sådan 

bedömning kan medföra en ökning eller 

minskning av vad som anses vara en rimlig 

avkastning på kapitalbasen. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela föreskrifter om vad som avses med 

kvaliteten och löpande kostnader i gasföretagets 

sätt att bedriva transportverksamheten. 
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  Särskilt om beräkning av skäliga kostnader i 

nätverksamheten 

6 kap 10 § Som skäliga kostnader för att 

bedriva transportverksamhet ska anses 

kostnader för en ändamålsenlig och effektiv 

drift av en transportverksamhet med likartade 

objektiva förutsättningar. 

  Särskilt om beräkning av en rimlig avkastning 

6 kap. 11 § Kapitalbasen ska beräknas med 

utgångspunkt i de tillgångar som gasföretaget 

stadigvarande använder för att bedriva 

transportverksamheten. Vidare ska hänsyn tas 

till investeringar och utrangeringar under 

tillsynsperioden. 

En tillgång som inte behövs för att bedriva 

verksamheten ska anses ingå i kapitalbasen, om 

det skulle vara oskäligt mot gasföretaget att 

bortse från tillgången. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela ytterligare föreskrifter om hur 

kapitalbasen ska beräknas. 

  Omprövning av intäktsramen under 

tillsynsperioden 

6 kap. 12 § På ansökan av ett gasföretag om 

omprövning kan tillsynsmyndigheten ändra en 

fastställd intäktsram under tillsynsperioden, 

om det finns omständigheter som bedöms 

medföra en väsentlig ökning av intäktsramen 

vid en omprövning enligt 14 § eller om det 

annars finns särskilda skäl. 

En ansökan om ändring enligt första stycket 

ska lämnas in till tillsynsmyndigheten. 

Ansökan ska handläggas skyndsamt. 
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  6 kap. 13 § Tillsynsmyndigheten ska ändra en 

fastställd intäktsram under en tillsynsperiod 

om  

1. gasföretaget som beslutet gäller har 
lämnat felaktiga eller bristfälliga 

uppgifter som i mer än ringa 

omfattning har inverkat på 

intäktsramens storlek, 

2. beslutet har fattats på uppenbart 
felaktigt eller ofullständigt underlag 

och detta i mer än ringa omfattning 

har inverkat på intäktsramens 

storlek, eller 

3. det annars finns särskilda skäl. 

  Omprövning av intäktsramen efter 

tillsynsperioden 

6 kap. 14 § Ett gasföretag får inom fyra 

månader efter tillsynsperiodens slut ansöka om 

att intäktsramen för perioden ska ökas. 

En ansökan enligt första stycket ska lämnas in 

till tillsynsmyndigheten. Ansökan ska 

handläggas skyndsamt. 

  6 kap. 15 § Tillsynsmyndigheten ska ompröva 

den fastställda intäktsramen efter 

tillsynsperiodens slut, om det finns skäl att 

anta att ramen är större än vad som är 

motiverat av senare kända förhållanden och att 

avvikelsen inte är ringa. 

Om det inte finns särskilda hinder, ska ett 

beslut i frågan om ändring av intäktsramen 

meddelas senast tio månader efter 

tillsynsperiodens slut. Om 

tillsynsmyndigheten avser att meddela beslut 

vid en senare tidpunkt, ska gasföretaget 

underrättas om det inom den nämnda tiden. 

Har en sådan underrättelse inte skett får 

tillsynsmyndigheten inte meddela ett 

omprövningsbeslut som är till nackdel för 

gasföretaget. 
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  6 kap. 16 § Vid omprövning enligt 14 eller 15 

§§ ska tillsynsmyndigheten kontrollera om de 

antaganden som legat till grund för beslutet 

om fastställande av intäktsram 

överensstämmer med det faktiska utfallet under 

perioden. Vid bedömningen ska 

tillsynsmyndigheten tillämpa 9‐10 §§ och utgå 

från de uppgifter och metoder som 

tillsynsmyndigheten har använt vid 

fastställandet av intäktsramen och som 

framgår av beslutet om fastställande. 

  Omprövning under eller efter tillsynsperioden 

6 kap. 17 § Om förvaltningsrätten har ändrat 

ett beslut om intäktsram för ett gasföretag och 

grunden för ändring av det beslutet är 

tillämpligt även för ett annat gasföretag, ska 

tillsynsmyndigheten, efter ansökan av det 

senare gasföretaget, ompröva det beslut om 

intäktsram som gäller för denne. 

En ansökan om omprövning ska ha kommit in 

till tillsynsmyndigheten inom tre månader 

efter det att domstolens avgörande vunnit laga 

kraft. 

  6 kap. 18 § Tillsynsmyndigheten ska ompröva 

ett beslut om intäktsram för en tillsynsperiod, 

om tillsynsmyndigheten eller 

förvaltningsrätten har beslutat om ändring i 

fråga om en tidigare tillsynsperiod och det 

avgörandet har vunnit laga kraft. 

  Periodisering 

6 kap. 19 § Om det finns särskilda skäl, får 

tillsynsmyndigheten på ansökan av ett 

gasföretag medge att delar av intäkter under 

tillsynsperioden tas med i 

intäktsredovisningen först för senare perioder. 

En ansökan enligt första stycket ska ha kommit 

in till tillsynsmyndigheten senast tre månader 

efter den tillsynsperiod då intäkterna 

uppkommit. 
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  Avvikelser från intäktsramen 

6 kap. 20 § Om ett gasföretags samlade 

intäkter genom nättariffer och andra intäkter 

från transportverksamheten under 

tillsynsperioden har avvikit från intäktsramen, 

ska det belopp med vilket intäkterna överstigit 

eller understigit intäktsramen minska 

respektive öka ramen för den påföljande 

perioden.  

Dock kan undantag från första stycket ges vid 

omfattande investeringar som främjar 

gassystemet i sin helhet. 

  6 kap. 21 § Om ett gasföretags samlade 

intäkter genom nättariffer och andra intäkter 

från transportverksamheten under 

tillsynsperioden har överstiget intäktsramen 

med mer än fem procent, ska ett 

överdebiteringstillägg beräknat enligt andra 

stycket minska intäktsramen för den påföljande 

tillsynsperioden. 

Beräkningen av överdebiteringstillägget ska 

grundas på den del av gasföretagets samlade 

intäkter genom nättariffer och andra intäkter 

från transportverksamheten som överstiger 

intäktsramen. 

Överdebiteringstillägget ska beräknas efter en 

räntesats som motsvarar den genomsnittliga 

referensräntan enligt 9 § räntelagen 

(1975:635) som under tillsynsperioden 

fastställts av Riksbanken med ett tillägg av 

femton procentenheter. 

  Särskilt om intäkter från olika nät 

6 kap. 22 § Vid fastställande av en intäktsram 

för ett gasföretags intäkter från ledningsnät ska 

intäktsramen fastställas för varje 

redovisningsenhet för sig. 
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  Överlåtelse av ett gasnät 

6 kap. 23 § Om ett gasföretag under en 

tillsynsperiod överlåter ett gasnät, ska den 

fastställda intäktsramen enligt 5 § fortsätta att 

gälla för övertagaren av gasnätet. Övertagaren 

träder även i övrigt i överlåtarens ställe när det 

gäller tillämpningen av bestämmelserna i detta 

kapitel. 

Om en intäktsram har fastställts för den 

överlåtna redovisningsenheten tillsammans 

med en annan redovisningsenhet, ska 

överlåtaren och övertagaren fördela 

intäktsramen proportionerligt i förhållande till 

hur stor del av kapitalbasen som överlåtits. 

Motsvarande gäller för intäkter som överstiger 

eller understiger en intäktsram samt 

överdebiteringstillägg. Om det finns särskilda 

skäl, får fördelningen göras på annat sätt. 

  6 kap. 24 § En fördelning enligt 23 § andra 

stycket ska godkännas före överlåtelsen. Fråga 

om godkännande prövas av regeringen eller av 

tillsynsmyndigheten om den har enligt 2 kap. 

13 § bemyndigats att pröva frågan om 

överlåtelse av en koncession. 

Ett förslag till fördelning ska lämnas in till 

tillsynsmyndigheten tillsammans med de 

uppgifter som krävs för att pröva förslaget. 

Frågan om godkännande av förslaget ska 

handläggas skyndsamt. 

  6 kap. 25 § Ett gasföretag ska till 

tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter som 

behövs för att meddela beslut enligt 7, 13‐15 

och 17‐18 §§. 
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7 kap. Övergripande systemansvar och 

balansansvar 

Övergripande systemansvar  

7 kap. 1 § Regeringen skall utse en 

myndighet som har det övergripande 

ansvaret för att balansen kortsiktigt 

upprätthålls mellan inmatning och uttag 

av naturgas i det nationella 

naturgassystemet (systemansvarig 

myndighet). 

 

7 kap. Övergripande systemansvar och 

balansansvar 

Övergripande systemansvar  

7 kap. 1 § Regeringen ska utse en 

myndighet som har det övergripande 

ansvaret för att balansen kortsiktigt 

upprätthålls mellan inmatning och uttag 

av gas i det nationella gassystemet 

(systemansvarig myndighet). 
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7 kap. 2 § Den systemansvariga 

myndigheten får, i den utsträckning det 

behövs för att kunna utöva 

systemansvaret, beordra innehavare av 

naturgaslager och 

förgasningsanläggningar att, mot 

marknadsmässig ersättning, öka eller 

minska inmatning eller uttag av naturgas 

från överföringsledningarna och 

anläggningarna. 

Om systemansvaret inte kan utövas 

genom åtgärder som nämns i första 

stycket, får den systemansvariga 

myndigheten, i den utsträckning det 

behövs för att kunna utöva 

systemansvaret, beordra innehavare av 

naturgasledningar att begränsa eller 

avbryta överföring av naturgas till 

kunder. En begränsning eller ett 

avbrytande av överföring av naturgas till 

kunder skall, i den utsträckning 

systemansvaret medger det, genomföras 

så rättvist som möjligt och i första hand så 

att naturgasförsörjningen för konsumenter 

säkras. I den utsträckning det är möjligt 

skall ledningsinnehavares åtaganden 

beträffande leveranssäkerhet beaktas. 

Närmare föreskrifter om den 

systemansvariga myndighetens 

befogenheter enligt första och andra 

styckena meddelas av regeringen. Lag 

(2006:646). 

 

7 kap. 2 § Den systemansvariga 

myndigheten får, i den utsträckning det 

behövs för att kunna utöva 

systemansvaret, beordra innehavare av 

gaslager och förångningsanläggningar att, 

mot marknadsmässig ersättning, öka eller 

minska inmatning eller uttag av gas från 

transportledningar och anläggningarna. 

Om systemansvaret inte kan utövas 

genom åtgärder som nämns i första 

stycket, får den systemansvariga 

myndigheten, i den utsträckning det 

behövs för att kunna utöva 

systemansvaret, beordra innehavare av 

gasledningar att begränsa eller avbryta 

transport av gas till kunder. En begränsning 

eller ett avbrytande av transport av gas till 

kunder ska, i den utsträckning 

systemansvaret medger det, genomföras 

så rättvist som möjligt och i första hand så 

att gasförsörjningen för konsumenter 

säkras. I den utsträckning det är möjligt 

ska ledningsinnehavares åtaganden 

beträffande leveranssäkerhet beaktas. 

Närmare föreskrifter om den 

systemansvariga myndighetens 

befogenheter enligt första och andra 

styckena meddelas av regeringen. Lag 

(2006:646). 
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7 kap. 3 § Regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, den 

systemansvariga myndigheten får 

meddela föreskrifter om skyldighet för 

dem som ingått ett balansavtal enligt 4 § 

första stycket att till den systemansvariga 

myndigheten lämna de uppgifter om 

inmatning och uttag av naturgas som 

behövs för utövandet av systemansvaret. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, den systemansvariga 

myndigheten får meddela föreskrifter om 

skyldighet för dem som bedriver 

överföring av naturgas att till den 

systemansvariga myndigheten lämna de 

uppgifter som behövs för utövandet av 

systemansvaret. 

 

7 kap. 3 § Regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, den 

systemansvariga myndigheten får 

meddela föreskrifter om skyldighet för 

dem som ingått ett balansavtal enligt 4 § 

första stycket att till den systemansvariga 

myndigheten lämna de uppgifter om 

inmatning och uttag av gas som behövs för 

utövandet av systemansvaret. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, den systemansvariga 

myndigheten får meddela föreskrifter om 

skyldighet för dem som bedriver transport 

av gas att till den systemansvariga 

myndigheten lämna de uppgifter som 

behövs för utövandet av systemansvaret. 

Balansansvar  

7 kap. 4 § En leverantör av naturgas får 

bara leverera naturgas i uttagspunkter för 

vilka leverantören eller någon annan, 

gentemot den systemansvariga 

myndigheten, har åtagit sig det 

ekonomiska ansvaret för att det nationella 

naturgassystemet tillförs lika mycket 

naturgas som tas ut i uttagspunkten 

(balansansvar). Ett sådant åtagande ska 

göras genom ett avtal med den 

systemansvariga myndigheten 

(balansavtal). 

Första stycket tillämpas inte under den 

tidsfrist som anges i 7 a § första stycket. 

Med uttagspunkt avses därvid den punkt 

där en gasförbrukare, enligt avtal med 

innehavaren av naturgasledning, tar ut 

naturgas för förbrukning. Lag (2009:581). 

 

Balansansvar  

7 kap. 4 § En leverantör av gas får bara 

leverera gas i uttagspunkter för vilka 

leverantören eller någon annan, gentemot 

den systemansvariga myndigheten, har 

åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att 

det nationella gassystemet tillförs lika 

mycket gas som tas ut i uttagspunkten 

(balansansvar). Ett sådant åtagande ska 

göras genom ett avtal med den 

systemansvariga myndigheten 

(balansavtal). 

Första stycket tillämpas inte under den 

tidsfrist som anges i 7 a § första stycket. 

Med uttagspunkt avses den punkt där en 

gasförbrukare, enligt avtal med innehavaren av 

gasledning, tar ut gas för förbrukning. Lag 

(2009:581). 
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7 kap. 5 § Villkoren i balansavtalen skall 

vara objektiva och icke‐ diskriminerande. 

Den systemansvariga myndigheten får 

inte ingå balansavtal förrän de metoder 

som har använts för att utforma avtalen 

har godkänts av tillsynsmyndigheten. 

Godkännande skall lämnas, om 

metoderna kan antas leda till att avtalen 

uppfyller kraven enligt första stycket. 

Ett beslut enligt andra stycket gäller 

omedelbart. Tillsynsmyndigheten skall 

delge beslutet enligt 16 § första stycket och 

17 § första stycket delgivningslagen 

(1970:428). 

 

7 kap. 5 § Villkoren i balansavtalen ska 

vara objektiva och icke‐ diskriminerande. 

Den systemansvariga myndigheten får 

inte ingå balansavtal förrän de metoder 

som har använts för att utforma avtalen 

har godkänts av tillsynsmyndigheten. 

Godkännande ska lämnas, om metoderna 

kan antas leda till att avtalen uppfyller 

kraven enligt första stycket. 

Ett beslut enligt andra stycket gäller 

omedelbart. Tillsynsmyndigheten ska 

delge beslutet enligt 16 § första stycket och 

17 § första stycket delgivningslagen 

(1970:428). 

 

7 kap. 6 § Den systemansvariga 

myndigheten skall offentliggöra de villkor 

som tillämpas i balansavtalen samt på 

begäran utan dröjsmål lämna skriftlig 

uppgift om dessa villkor. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela närmare föreskrifter om 

offentliggörande av villkor enligt första 

stycket. 

 

7 kap. 6 § Den systemansvariga 

myndigheten ska offentliggöra de villkor 

som tillämpas i balansavtalen samt på 

begäran utan dröjsmål lämna skriftlig 

uppgift om dessa villkor. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela närmare föreskrifter om 

offentliggörande av villkor enligt första 

stycket. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

7 kap. 7 § När den systemansvariga 

myndigheten får kännedom om att ett 

avtal med myndigheten om balansansvar 

enligt 4 § första stycket ska upphöra att 

gälla, ska myndigheten utan dröjsmål 

underrätta de innehavare av 

naturgasledningar på vars ledningsnät de 

uttagspunkter är belägna där 

balansansvaret sålunda kommer att 

upphöra att gälla. Ledningsinnehavarna 

ska utan dröjsmål underrätta berörda 

leverantörer av naturgas. 

När någon, som i ett avtal med en 

leverantör av naturgas har åtagit sig 

balansansvaret i de uttagspunkter där 

leverantören levererar naturgas, får 

kännedom om att detta avtal ska upphöra 

att gälla, ska den balansansvarige utan 

dröjsmål underrätta den systemansvariga 

myndigheten och de innehavare av 

naturgasledningar på vars ledningsnät de 

uttagspunkter är belägna där 

balansansvaret sålunda kommer att 

upphöra att gälla. Innehavarna av 

naturgasledningar ska utan dröjsmål 

underrätta leverantören av naturgas. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten 

meddelar närmare föreskrifter om 

underrättelseskyldigheten enligt första 

och andra styckena. Lag (2009:581). 

 

7 kap. 7 § När den systemansvariga 

myndigheten får kännedom om att ett 

avtal med myndigheten om balansansvar 

enligt 4 § första stycket ska upphöra att 

gälla, ska myndigheten utan dröjsmål 

underrätta de innehavare av gasledningar 

på vars ledningsnät de uttagspunkter är 

belägna där balansansvaret sålunda 

kommer att upphöra att gälla. 

Ledningsinnehavarna ska utan dröjsmål 

underrätta berörda leverantörer av gas. 

När någon, som i ett avtal med en 

leverantör av gas har åtagit sig 

balansansvaret i de uttagspunkter där 

leverantören levererar gas, får kännedom 

om att detta avtal ska upphöra att gälla, 

ska den balansansvarige utan dröjsmål 

underrätta den systemansvariga 

myndigheten och de innehavare av 

gasledningar på vars ledningsnät de 

uttagspunkter är belägna där 

balansansvaret sålunda kommer att 

upphöra att gälla. Innehavarna av 

gasledningar ska utan dröjsmål underrätta 

leverantören av gas. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten 

meddelar närmare föreskrifter om 

underrättelseskyldigheten enligt första och 

andra styckena. Lag (2009:581). 
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7 kap. 7 a § En leverantör av naturgas som 

med omedelbar verkan förlorat sitt 

balansansvar äger återställa 

balansansvaret inom en tidsfrist om tio 

vardagar, dock högst femton 

kalenderdagar. Tidsfristen börjar löpa 

dagen efter den då leverantören tagit del 

av eller haft möjlighet att ta del av den 

först mottagna underrättelsen enligt 7 § 

första eller andra stycket. 

Den tidsfrist för att återställa 

balansansvaret som anges i första stycket 

gäller också en leverantör vars avtal om 

balansansvar sagts upp och upphör att 

gälla före fristens utgång. 

Första och andra styckena gäller inte om 

leverantören trätt i likvidation, ställt in 

betalningarna, försatts i konkurs eller 

förklarat sig inte ha för avsikt att återställa 

balansansvaret. 

Om leverantören under tidsfristen träder i 

likvidation, ställer in betalningarna, 

försätts i konkurs, eller förklarar sig inte 

ha för avsikt att återställa balansansvaret 

upphör tidsfristen omedelbart att löpa. 

Lag (2009:581). 

 

7 kap. 7 a § En leverantör av gas som med 

omedelbar verkan förlorat sitt 

balansansvar äger återställa 

balansansvaret inom en tidsfrist om tio 

vardagar, dock högst femton 

kalenderdagar. Tidsfristen börjar löpa 

dagen efter den då leverantören tagit del 

av eller haft möjlighet att ta del av den 

först mottagna underrättelsen enligt 7 § 

första eller andra stycket. 

Den tidsfrist för att återställa 

balansansvaret som anges i första stycket 

gäller också en leverantör vars avtal om 

balansansvar sagts upp och upphör att 

gälla före fristens utgång. 

Första och andra styckena gäller inte om 

leverantören trätt i likvidation, ställt in 

betalningarna, försatts i konkurs eller 

förklarat sig inte ha för avsikt att återställa 

balansansvaret. 

Om leverantören under tidsfristen träder i 

likvidation, ställer in betalningarna, 

försätts i konkurs, eller förklarar sig inte 

ha för avsikt att återställa balansansvaret 

upphör tidsfristen omedelbart att löpa. 

Lag (2009:581). 
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7 kap. 7 b § En leverantör av naturgas som 

under tidsfristen återställer sitt 

balansansvar ska underrätta berörda 

innehavare av naturgasledning om vem 

som har åtagit sig balansansvaret i de 

uttagspunkter där leverantören levererar 

naturgas. En sådan underrättelse ska ha 

mottagits av ledningsinnehavaren innan 

tidsfristen har löpt ut. 

Ett balansansvar som en ny 

balansansvarig åtagit sig gäller, trots det 

som anges i 9 §, från och med dagen efter 

det att berörd ledningsinnehavare 

mottagit underrättelsen från leverantören. 

Om ledningsinnehavaren inte har 

mottagit en underrättelse från 

leverantören om vem som är ny 

balansansvarig i berörda uttagspunkter 

innan tidsfristen har löpt ut, ska 

ledningsinnehavaren dagen efter fristens 

utgång anvisa berörda gasförbrukare en 

leverantör. Denne ska gentemot 

ledningsinnehavaren ha åtagit sig att 

leverera naturgas till gasförbrukare som 

saknar leverantör. Ett balansansvar som 

en ny balansansvarig åtagit sig gäller, trots 

det som anges i 9 §, från och med dagen 

för anvisningen. 

Ledningsinnehavaren ska utan dröjsmål 

underrätta gasförbrukarna om vilken 

leverantör som har anvisats och om 

naturgaslagens bestämmelser om byte av 

leverantör. Den anvisade leverantören ska 

utan dröjsmål underrätta gasförbrukarna 

om de villkor för leveransen som 

leverantören tillämpar. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten 

meddelar närmare föreskrifter om de 

underrättelser som anges i första och 

fjärde styckena. Lag 

(2009:581).tillsynsmyndigheten meddelar 

närmare föreskrifter om de underrättelser 

som anges i första och fjärde styckena. Lag 

(2009:581). 

 

7 kap. 7 b § En leverantör av gas som 

under tidsfristen återställer sitt 

balansansvar ska underrätta berörda 

innehavare av gasledning om vem som 

har åtagit sig balansansvaret i de 

uttagspunkter där leverantören levererar 

gas. En sådan underrättelse ska ha 

mottagits av ledningsinnehavaren innan 

tidsfristen har löpt ut. 

Ett balansansvar som en ny balansansvarig 

åtagit sig gäller, trots det som anges i 9 §, 

från och med dagen efter det att berörd 

ledningsinnehavare mottagit 

underrättelsen från leverantören. 

Om ledningsinnehavaren inte har mottagit 

en underrättelse från leverantören om vem 

som är ny balansansvarig i berörda 

uttagspunkter innan tidsfristen har löpt ut, 

ska ledningsinnehavaren dagen efter 

fristens utgång anvisa berörda 

gasförbrukare en leverantör. Denne ska 

gentemot ledningsinnehavaren ha åtagit 

sig att leverera gas till gasförbrukare som 

saknar leverantör. Ett balansansvar som en 

ny balansansvarig åtagit sig gäller, trots 

det som anges i 9 §, från och med dagen 

för anvisningen. 

Ledningsinnehavaren ska utan dröjsmål 

underrätta gasförbrukarna om vilken 

leverantör som har anvisats och om 

gaslagens bestämmelser om byte av 

leverantör. Den anvisade leverantören ska 

utan dröjsmål underrätta gasförbrukarna 

om de villkor för leveransen som 

leverantören tillämpar. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten 

meddelar närmare föreskrifter om 

underrättelseskyldigheten enligt första och 

andra styckena. Lag ((((2009:581). 
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7 kap. 7 c § Om en leverantör av naturgas 

inte äger återställa balansansvaret enligt 7 

a § eller om en sådan tidsfrist som avses 

där upphör att löpa enligt 7 a § fjärde 

stycket, ska innehavaren av 

naturgasledning så snart som möjligt 

anvisa berörda gasförbrukare en 

leverantör, som gentemot 

ledningsinnehavaren har åtagit sig att 

leverera naturgas till gasförbrukare som 

saknar leverantör. Den nye 

balansansvariges balansansvar gäller, trots 

det som anges i 9 §, från och med dagen 

för anvisningen. 

Ledningsinnehavaren ska utan dröjsmål 

underrätta gasförbrukarna om vilken 

leverantör som har anvisats och om 

naturgaslagens bestämmelser om byte av 

leverantör. Den anvisade leverantören ska 

utan dröjsmål underrätta gasförbrukarna 

om de villkor för leveransen som 

leverantören tillämpar. Lag (2009:581). 

 

7 kap. 7 c § Om en leverantör av gas inte 

äger återställa balansansvaret enligt 7 a § 

eller om en sådan tidsfrist som avses där 

upphör att löpa enligt 7 a § fjärde stycket, 

ska innehavaren av gasledning så snart som 

möjligt anvisa berörda gasförbrukare en 

leverantör, som gentemot 

ledningsinnehavaren har åtagit sig att 

leverera gas till gasförbrukare som saknar 

leverantör. Den nye balansansvariges 

balansansvar gäller, trots det som anges i 9 

§, från och med dagen för anvisningen. 

Ledningsinnehavaren ska utan dröjsmål 

underrätta gasförbrukarna om vilken 

leverantör som har anvisats och om 

gaslagens bestämmelser om byte av 

leverantör. Den anvisade leverantören ska 

utan dröjsmål underrätta gasförbrukarna 

om de villkor för leveransen som 

leverantören tillämpar. Lag (2009:581). 

 

7 kap. 7 d § En leverantör av naturgas som 

levererar gas till en gasförbrukare i en viss 

uttagspunkt är, oavsett vad som avtalats, 

skyldig att fortsätta leverera gas tills 

leveransskyldigheten upphör enligt andra 

stycket. 

Leveransskyldigheten upphör om 

gasförbrukaren slutar att ta ut gas i 

uttagspunkten, om någon annan 

leverantör börjar leverera gas till 

gasförbrukaren i uttagspunkten eller om 

överföringen av gas enligt 8 kap. 3 eller 4 § 

eller enligt avtal får avbrytas på grund av 

att gasförbrukaren har försummat sina 

skyldigheter gentemot leverantören. Lag 

(2009:581). 

 

7 kap. 7 d § En leverantör som levererar gas 

till en gasförbrukare i en viss uttagspunkt är, 

oavsett vad som avtalats, skyldig att 

fortsätta leverera gas tills 

leveransskyldigheten upphör enligt andra 

stycket. 

Leveransskyldigheten upphör om 

gasförbrukaren slutar att ta ut gas i 

uttagspunkten, om någon annan 

leverantör börjar leverera gas till 

gasförbrukaren i uttagspunkten eller om 

överföringen av gas enligt 8 kap. 3 eller 4 § 

eller enligt avtal får avbrytas på grund av 

att gasförbrukaren har försummat sina 

skyldigheter gentemot leverantören. Lag 

(2009:581). 
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7 kap. 8 § En leverantör av naturgas, som 

skall börja leverera naturgas till en 

uttagspunkt, skall omedelbart anmäla 

detta till innehavaren av 

naturgasledningen. Anmälan skall även 

innehålla en uppgift om vem som har 

åtagit sig balansansvaret i uttagspunkten. 

En leverantör av naturgas som övertar 

leveranserna till en naturgasförbrukare i 

dennes uttagspunkt får bara göra detta 

från och med den första dagen i en 

kalendermånad. Anmälan enligt första 

stycket skall därvid ske senast en månad 

innan övertagandet skall ske. 

En innehavare av naturgasledning som tar 

emot en anmälan enligt första stycket skall 

sända underrättelser i anledning därav 

enligt de närmare föreskrifter som 

meddelas av regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, 

tillsynsmyndigheten. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela närmare föreskrifter om 

naturgasleverantörers skyldigheter enligt 

första stycket. 

 

7 kap. 8 § En leverantör som ska börja leverera 

gas till en uttagspunkt, ska omedelbart 

anmäla detta till innehavaren av 

gasledningen. Anmälan ska även innehålla 

en uppgift om vem som har åtagit sig 

balansansvaret i uttagspunkten. 

En leverantör av gas som övertar 

leveranserna till en gasförbrukare i dennes 

uttagspunkt får bara göra detta från och 

med den första dagen i en kalendermånad. 

Anmälan enligt första stycket ska därvid 

ske senast en månad innan övertagandet 

ska ske. 

En innehavare av gasledning som tar emot 

en anmälan enligt första stycket ska sända 

underrättelser i anledning därav enligt de 

närmare föreskrifter som meddelas av 

regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela närmare föreskrifter om 

gasleverantörers skyldigheter enligt första 

stycket. 
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7 kap. 8 a § Gasförbrukare som saknar 

leverantör av naturgas ska av berörd 

innehavare av naturgasledning anvisas en 

leverantör, som gentemot 

ledningsinnehavaren har åtagit sig att 

leverera gas till sådana gasförbrukare. 

Ledningsinnehavaren ska utan dröjsmål 

underrätta gasförbrukaren om vilken 

leverantör som anvisats, om innebörden 

av en sådan anvisning och om 

naturgaslagens bestämmelser om byte av 

leverantör. 

Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer meddelar närmare 

föreskrifter om vad underrättelsen i andra 

stycket ska innehålla. 

Den anvisade leverantören ska utan 

dröjsmål underrätta gasförbrukaren om 

de villkor för leveransen som leverantören 

avser att tillämpa och om den dag då 

leverantören avser att påbörja leveransen 

enligt avtalet. 

För förbrukningen av den gas som inte 

levererats enligt ett leveransavtal med en 

leverantör, som är leveransskyldig enligt 7 

d §, ska gasförbrukaren betala till den 

anvisade leverantören enligt de villkor 

som denne tillämpar. Lag (2009:581). 

 

7 kap. 8 a § Gasförbrukare som saknar 

leverantör av gas ska av berörd innehavare 

av gasledning anvisas en leverantör, som 

gentemot ledningsinnehavaren har åtagit 

sig att leverera gas till sådana 

gasförbrukare. 

Ledningsinnehavaren ska utan dröjsmål 

underrätta gasförbrukaren om vilken 

leverantör som anvisats, om innebörden 

av en sådan anvisning och om gaslagens 

bestämmelser om byte av leverantör. 

Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer meddelar närmare 

föreskrifter om vad underrättelsen i andra 

stycket ska innehålla. 

Den anvisade leverantören ska utan 

dröjsmål underrätta gasförbrukaren om de 

villkor för leveransen som leverantören 

avser att tillämpa och om den dag då 

leverantören avser att påbörja leveransen 

enligt avtalet. 

För förbrukningen av den gas som inte 

levererats enligt ett leveransavtal med en 

leverantör, som är leveransskyldig enligt 7 

d §, ska gasförbrukaren betala till den 

anvisade leverantören enligt de villkor 

som denne tillämpar. Lag (2009:581). 

 

7 kap. 8 b § En gasförbrukare, som har 

saknat leveransavtal med en enligt 7 d § 

leveransskyldig leverantör och som inte 

har anvisats en ny leverantör enligt 8 a §, 

ska för förbrukningen av naturgas under 

den tid som gasförbrukaren har saknat 

sådant leveransavtal betala till en 

leverantör som anvisas av 

ledningsinnehavaren och enligt de villkor 

som den anvisade leverantören tillämpar. 

Lag (2009:581). 

 

7 kap. 8 b § En gasförbrukare, som har 

saknat leveransavtal med en enligt 7 d § 

leveransskyldig leverantör och som inte 

har anvisats en ny leverantör enligt 8 a §, 

ska för förbrukningen av gas under den tid 

som gasförbrukaren har saknat sådant 

leveransavtal betala till en leverantör som 

anvisas av ledningsinnehavaren och enligt 

de villkor som den anvisade leverantören 

tillämpar. Lag (2009:581). 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

7 kap. 9 § Den som övertar balansansvaret 

i en naturgasförbrukares uttagspunkt får 

bara göra det från och med den första 

dagen i en kalendermånad. Den 

leverantör som enligt 7 d § är 

leveransskyldig i uttagspunkten ska enligt 

de närmare föreskrifter som regeringen 

eller, efter regeringens bemyndigande, 

tillsynsmyndigheten meddelar underrätta 

innehavaren av naturgasledning om 

övertagandet senast en månad innan det 

ska ske. 

Den systemansvariga myndigheten får, 

om det finns särskilda skäl, i det enskilda 

fallet medge att balansansvaret i en 

uttagspunkt ska börja gälla tidigare än 

vad som följer av första stycket. 

En innehavare av naturgasledning som tar 

emot en anmälan enligt första stycket ska 

sända underrättelser i anledning därav 

enligt de närmare föreskrifter som 

meddelas av regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, 

tillsynsmyndigheten. Lag (2009:581). 

 

7 kap. 9 § Den som övertar balansansvaret 

i en gasförbrukares uttagspunkt får bara 

göra det från och med den första dagen i 

en kalendermånad. Den leverantör som 

enligt 7 d § är leveransskyldig i 

uttagspunkten ska enligt de närmare 

föreskrifter som regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, 

tillsynsmyndigheten meddelar underrätta 

innehavaren av gasledning om 

övertagandet senast en månad innan det 

ska ske. 

Den systemansvariga myndigheten får, 

om det finns särskilda skäl, i det enskilda 

fallet medge att balansansvaret i en 

uttagspunkt ska börja gälla tidigare än vad 

som följer av första stycket. 

En innehavare av gasledning som tar emot 

en anmälan enligt första stycket ska sända 

underrättelser i anledning därav enligt de 

närmare föreskrifter som meddelas av 

regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten. Lag 

(2009:581). 

 

7 kap. 10 § Den som bedriver överföring 

av naturgas ska enligt de närmare 

föreskrifter som meddelas av regeringen 

eller av den myndighet som regeringen 

bestämmer hålla den systemansvariga 

myndigheten underrättad om byte av 

balansansvarig enligt 7 b § första och 

tredje styckena, 7 c § första stycket och 9 §. 

Den som bedriver överföring av naturgas 

ska dessutom hålla den systemansvariga 

myndigheten underrättad om vem som 

har åtagit sig balansansvaret för dennes 

egna inköp. Lag (2009:581). 

 

7 kap. 10 § Den som bedriver transport av 

gas ska enligt de närmare föreskrifter som 

meddelas av regeringen eller av den 

myndighet som regeringen bestämmer 

hålla den systemansvariga myndigheten 

underrättad om byte av balansansvarig 

enligt 7 b § första och tredje styckena, 7 c § 

första stycket och 9 §. Den som bedriver 

transport av gas ska dessutom hålla den 

systemansvariga myndigheten 

underrättad om vem som har åtagit sig 

balansansvaret för dennes egna inköp. Lag 

(2009:581). 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

7 kap. 11 § Den systemansvariga 

myndigheten skall svara för avräkningen 

mellan de balansansvariga enligt de 

föreskrifter som regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, myndigheten 

meddelar. 

 

7 kap. 11 § Den systemansvariga 

myndigheten ska svara för avräkningen 

mellan de balansansvariga enligt de 

föreskrifter som regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, myndigheten 

meddelar. 

 

7 kap. 12 § En leverantör av naturgas som 

har levererat gas till en uttagspunkt där 

det saknas någon som är balansansvarig 

ska vid den systemansvariga 

myndighetens avräkning anses som 

balansansvarig i uttagspunkten. 

Ersättning ska betalas enligt de villkor 

som den systemansvariga myndigheten 

tillämpar mot balansansvariga. Lag 

(2009:581). 

 

7 kap. 12 § En leverantör som har levererat 

gas till en uttagspunkt där det saknas 

någon som är balansansvarig ska vid den 

systemansvariga myndighetens avräkning 

anses som balansansvarig i uttagspunkten. 

Ersättning ska betalas enligt de villkor som 

den systemansvariga myndigheten 

tillämpar mot balansansvariga. Lag 

(2009:581). 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

8 kap. Särskilda bestämmelser om 
överföring av naturgas till konsumenter 
Inledande bestämmelser  

8 kap. 1 § Detta kapitel gäller överföring 

av naturgas till konsumenter. Lag 

(2006:646). 

 

8 kap. Särskilda bestämmelser om 
överföring av gas till konsumenter 
Inledande bestämmelser  

8 kap. 1 § Detta kapitel gäller överföring 

av gas till konsumenter. Lag (2006:646). 

 

Avbrytande av överföring av naturgas på 

grund av konsumentens avtalsbrott  

8 kap. 3 § Överföring av naturgas får 

avbrytas, om konsumenten försummar 

sina skyldigheter och försummelsen utgör 

ett väsentligt avtalsbrott. 

Innan överföringen avbryts skall 

konsumenten uppmanas att inom viss 

skälig tid vidta rättelse och, i annat fall än 

som avses i 4 §, underrättas om att 

överföringen annars kan avbrytas. Sker 

rättelse får överföringen inte avbrytas. 

Om omständigheterna ger anledning att 

befara att ett avbrott skulle medföra en ej 

obetydlig personskada eller en omfattande 

sakskada, får överföringen inte avbrytas. 

Det gäller dock inte om konsumenten 

handlar otillbörligt. 

 

Avbrytande av transport av gas på grund 

av konsumentens avtalsbrott  

8 kap. 3 § Transport av gas får avbrytas, om 

konsumenten försummar sina 

skyldigheter och försummelsen utgör ett 

väsentligt avtalsbrott. 

Innan transporten avbryts ska konsumenten 

uppmanas att inom viss skälig tid vidta 

rättelse och, i annat fall än som avses i 4 §, 

underrättas om att transporten annars kan 

avbrytas. Sker rättelse får transporten inte 

avbrytas. 

Om omständigheterna ger anledning att 

befara att ett avbrott skulle medföra en ej 

obetydlig personskada eller en omfattande 

sakskada, får transporten inte avbrytas. Det 

gäller dock inte om konsumenten handlar 

otillbörligt. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

8 kap. 4 § Om avtalsbrottet består i att 

konsumenten försummat att betala för 

överföring eller leverans av naturgas 

gäller, utöver vad som anges i 3 §, att 

konsumenten sedan tiden för rättelse gått 

ut skall uppmanas att betala inom tre 

veckor från det att konsumenten har 

delgetts uppmaningen och en 

underrättelse om att överföringen annars 

kan avbrytas. Ett meddelande om den 

uteblivna betalningen skall samtidigt 

lämnas till socialnämnden i den kommun 

där konsumenten får naturgas överförd. 

Sker betalning eller är fordringen tvistig 

får överföringen inte avbrytas. 

Överföringen får inte heller avbrytas om 

socialnämnden inom den tid som anges i 

första stycket skriftligen har meddelat den 

som lämnat underrättelsen att nämnden 

tar på sig betalningsansvaret för skulden. 

 

8 kap. 4 § Om avtalsbrottet består i att 

konsumenten försummat att betala för 

transport eller leverans av gas gäller, utöver 

vad som anges i 3 §, att konsumenten 

sedan tiden för rättelse gått ut ska 

uppmanas att betala inom tre veckor från 

det att konsumenten har delgetts 

uppmaningen och en underrättelse om att 

transporten annars kan avbrytas. Ett 

meddelande om den uteblivna betalningen 

ska samtidigt lämnas till socialnämnden i 

den kommun där konsumenten får gas 

levererad. 

Sker betalning eller är fordringen tvistig 

får transporten inte avbrytas. Transporten 

får inte heller avbrytas om socialnämnden 

inom den tid som anges i första stycket 

skriftligen har meddelat den som lämnat 

underrättelsen att nämnden tar på sig 

betalningsansvaret för skulden. 

 

8 kap. 5 § Innehavaren av en 

naturgasledning och leverantören av 

naturgas har rätt till skälig ersättning av 

konsumenten för kostnader som föranleds 

av åtgärder som nämns i 3 och 4 §§. 

 

8 kap. 5 § Innehavaren av en gasledning 

och leverantören av gas har rätt till skälig 

ersättning av konsumenten för kostnader 

som föranleds av åtgärder som nämns i 3 

och 4 §§. 

 

8 kap. 6 § Underrättelser och 

meddelanden som avses i 4 § första 

stycket skall lämnas enligt formulär som 

fastställs av regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer. 

8 kap. 6 § Underrättelser och meddelanden 

som avses i 4 § första stycket ska lämnas 

enligt formulär som fastställs av 

regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

Avbrytande av överföring av naturgas av 

säkerhetsskäl m.m.  

8 kap. 7 § Innehavaren av en 

naturgasledning får avbryta överföringen 

av naturgas för att vidta åtgärder som är 

motiverade av säkerhetsskäl eller för att 

upprätthålla en god drift‐ och 

leveranssäkerhet. Avbrottet får inte i 

något fall pågå längre än åtgärden kräver. 

Om innehavaren av naturgasledningen 

kan förutse annat än kortvariga avbrott i 

överföringen, skall konsumenten 

underrättas i god tid före avbrottet. 

Konsumenten skall underrättas 

personligen eller, om det är lämpligt, 

genom anslag. 

 

Avbrytande av transport av gas av 

säkerhetsskäl m.m.  

8 kap. 7 § Innehavaren av en gasledning får 

avbryta transporten av gas för att vidta 

åtgärder som är motiverade av 

säkerhetsskäl eller för att upprätthålla en 

god drift‐ och leveranssäkerhet. Avbrottet 

får inte i något fall pågå längre än 

åtgärden kräver. 

Om innehavaren av gasledningen kan 

förutse annat än kortvariga avbrott i 

transporten, ska konsumenten underrättas i 

god tid före avbrottet. Konsumenten ska 

underrättas personligen eller, om det är 

lämpligt, genom anslag. 

 

Skadestånd vid avbruten överföring av 

naturgas  

8 kap. 8 § Om överföringen av naturgas 

avbryts på grund av konsumentens 

försummelse utan att förutsättningarna i 3 

och 4 §§ är uppfyllda, har konsumenten 

rätt till ersättning för skada av 

innehavaren av naturgasledningen. 

Om överföringen har avbrutits på begäran 

av leverantören av naturgas skall denne, i 

stället för ledningsinnehavaren, ersätta 

konsumenten för den uppkomna skadan. 

 

Skadestånd vid avbruten transport av gas  

8 kap. 8 § Om transporten av gas avbryts på 

grund av konsumentens försummelse utan 

att förutsättningarna i 3 och 4 §§ är 

uppfyllda, har konsumenten rätt till 

ersättning för skada av innehavaren av 

gasledningen. 

Om transporten har avbrutits på begäran 

av leverantören av gas ska denne, i stället 

för ledningsinnehavaren, ersätta 

konsumenten för den uppkomna skadan. 

 

8 kap. 9 § Om innehavaren av en 

naturgasledning inte har underrättat 

konsumenten enligt 7 § andra stycket, har 

konsumenten rätt till ersättning för skada 

av ledningsinnehavaren. 

 

8 kap. 9 § Om innehavaren av en 

gasledning inte har underrättat 

konsumenten enligt 7 § andra stycket, har 

konsumenten rätt till ersättning för skada 

av ledningsinnehavaren. 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

8 kap. 10 § Om överföringen av naturgas 

avbryts utan att det beror på 

konsumentens försummelse och utan att 

det finns rätt att avbryta överföringen 

enligt 7 § första stycket, har konsumenten 

rätt till ersättning för skada av 

innehavaren av naturgasledningen om 

inte denne visar att avbrottet beror på ett 

hinder utanför innehavarens kontroll som 

innehavaren inte skäligen kunde förväntas 

ha räknat med och vars följder 

innehavaren inte heller skäligen kunde ha 

undvikit eller övervunnit. 

Beror avbrottet på någon som 

ledningsinnehavaren har anlitat för att 

utföra underhåll, reparation eller liknande 

arbete, är ledningsinnehavaren fri från 

skadeståndsskyldighet endast om också 

den som ledningsinnehavaren har anlitat 

skulle vara fri enligt första stycket. 

 

8 kap. 10 § Om transport av gas avbryts 

utan att det beror på konsumentens 

försummelse och utan att det finns rätt att 

avbryta transporten enligt 7 § första stycket, 

har konsumenten rätt till ersättning för 

skada av innehavaren av gasledningen om 

inte denne visar att avbrottet beror på ett 

hinder utanför innehavarens kontroll som 

innehavaren inte skäligen kunde förväntas 

ha räknat med och vars följder 

innehavaren inte heller skäligen kunde ha 

undvikit eller övervunnit. 

Beror avbrottet på någon som 

ledningsinnehavaren har anlitat för att 

utföra underhåll, reparation eller liknande 

arbete, är ledningsinnehavaren fri från 

skadeståndsskyldighet endast om också 

den som ledningsinnehavaren har anlitat 

skulle vara fri enligt första stycket. 

 

8 kap. 12 § Konsumenten skall underrätta 

motparten om anspråk på ersättning inom 

två år från det att skadan inträffade. Gör 

konsumenten inte det, har konsumenten 

förlorat sin rätt till ersättning för den 

uppkomna skadan. 

 

8 kap. 12 § Konsumenten ska underrätta 

motparten om anspråk på ersättning inom 

två år från det att skadan inträffade. Gör 

konsumenten inte det, har konsumenten 

förlorat sin rätt till ersättning för den 

uppkomna skadan. 

 

8 a kap. Trygg naturgasförsörjning 

8 a kap. 1 § En innehavare av en 

naturgasledning, lagringsanläggning eller 

förgasningsanläggning skall, i den 

utsträckning det är möjligt för denne, 

vidta de planeringsåtgärder och de 

åtgärder i övrigt som behövs för att 

säkerställa naturgasförsörjningen. Lag 

(2006:646). 

 

8 a kap. Trygg gasförsörjning 

8 a kap. 1 § En innehavare av en 

gasledning, lagringsanläggning, eller 

förångningsanläggning ska, i den 

utsträckning det är möjligt för denne, 

vidta de planeringsåtgärder och de 

åtgärder i övrigt som behövs för att 

säkerställa gasförsörjningen. Lag (2006:646). 

 

8 a kap. 2 § Den systemansvariga 

myndigheten skall vidta de 

planeringsåtgärder och de åtgärder i 

8 a kap. 2 § Den systemansvariga 

myndigheten ska vidta de 

planeringsåtgärder och de åtgärder i 
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övrigt som inom ramen för 

systemansvaret behövs för att säkerställa 

naturgasförsörjningen. Lag (2006:646). 

 

övrigt som inom ramen för 

systemansvaret behövs för att säkerställa 

gasförsörjningen. Lag (2006:646). 

 

8 a kap. 3 § Tillsynsmyndigheten ska 

1. ta fram och upprätthålla en allmän 

nationell strategi med lämpliga nivåer för 

en trygg naturgasförsörjning,  

2. ta fram och upprätthålla en nationell 

plan med åtgärder för att trygga 

naturgasförsörjningen i krissituationer, 

och  

3. vidta de åtgärder i övrigt som inom 

ramen för tillsynsansvaret behövs för att 

säkerställa naturgasförsörjningen. Lag 

(2008:901).  

 

8 a kap. 3 § Tillsynsmyndigheten ska 

1. ta fram och upprätthålla en allmän 

nationell strategi med lämpliga nivåer för 

en trygg gasförsörjning,  

2. ta fram och upprätthålla en nationell 

plan med åtgärder för att trygga 

gasförsörjningen i krissituationer, och  

3. vidta de åtgärder i övrigt som inom 

ramen för tillsynsansvaret behövs för att 

säkerställa gasförsörjningen. Lag (2008:901). 

 

8 a kap. 4 § Regeringen får meddela 

föreskrifter om särskilda minimikrav för 

en trygg naturgasförsörjning för 

konsumenter. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten 

meddelar ytterligare föreskrifter om 

planering och åtgärder enligt 1‐3 §§. Lag 

(2006:646). 

 

8 a kap. 4 § Regeringen får meddela 

föreskrifter om särskilda minimikrav för 

en trygg gasförsörjning för konsumenter. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten 

meddelar ytterligare föreskrifter om 

planering och åtgärder enligt 1‐3 §§. Lag 

(2006:646). 

 

8 a kap. 5 § Den systemansvariga 

myndigheten får förelägga en innehavare 

av en naturgasledning, 

lagringsanläggning eller 

förgasningsanläggning att med ledningen 

eller i anläggningen vidta de åtgärder som 

behövs för att säkerställa 

naturgasförsörjningen. Om det är 

lämpligare, får föreläggandet riktas mot 

ledningens eller anläggningens ägare i 

stället för innehavaren. 

8 a kap. 5 § Den systemansvariga 

myndigheten får förelägga en innehavare 

av en gasledning, lagringsanläggning eller 

förångningsanläggning att med ledningen 

eller i anläggningen vidta de åtgärder som 

behövs för att säkerställa gasförsörjningen. 

Om det är lämpligare, får föreläggandet 

riktas mot ledningens eller anläggningens 

ägare i stället för innehavaren. 

Föreläggandet får inte avse en åtgärd som 

är mer betungande än vad som är skäligt 
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Föreläggandet får inte avse en åtgärd som 

är mer betungande än vad som är skäligt 

med hänsyn till anläggningens eller 

verksamhetens omfattning och betydelse 

för naturgasförsörjningen. 

Föreläggandet får förenas med vite. Lag 

(2006:646). 

 

med hänsyn till anläggningens eller 

verksamhetens omfattning och betydelse 

för gasförsörjningen. 

Föreläggandet får förenas med vite. Lag 

(2006:646). 

 

8 a kap. 7 § Regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, den 

systemansvariga myndigheten får 

meddela föreskrifter om åtgärder för att 

möjliggöra reparationsarbeten och fysiska 

skyddsåtgärder i naturgasledningar och 

lagrings‐ eller förgasningsanläggningar. 

Lag (2006:646). 

 

8 a kap. 7 § Regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, den 

systemansvariga myndigheten får 

meddela föreskrifter om åtgärder för att 

möjliggöra reparationsarbeten och fysiska 

skyddsåtgärder i gasledningar och lagrings‐ 

eller förångningsanläggningar. Lag 

(2006:646). 

 

8 a  kap. 8 § Den systemansvariga 

myndigheten har på begäran rätt att, av 

den som enligt 5 § kan åläggas att utföra 

åtgärder för att säkerställa 

naturgasförsörjningen, få de upplysningar 

och ta del av de handlingar som behövs 

för att ta ställning till om åtgärder behöver 

vidtas. Lag (2006:646). 

 

8 a kap. 8 § Den systemansvariga 

myndigheten har på begäran rätt att, av 

den som enligt 5 § kan åläggas att utföra 

åtgärder för att säkerställa gasförsörjningen, 

få de upplysningar och ta del av de 

handlingar som behövs för att ta ställning 

till om åtgärder behöver vidtas. Lag 

(2006:646). 

 

9 kap. Undantag 

Inledande bestämmelser  

1 § Den som har ansökt om koncession 

som avser byggande av en 

naturgasledning, en lagringsanläggning 

eller en förgasningsanläggning får, om 

den berörda ledningen eller anläggningen 

är av större omfattning, beviljas undantag 

från skyldigheterna enligt 3 kap. 2, 5, 6, 8 

och 9 §§, 4 kap. 2, 5 och 6 §§ samt 6 och 7 

kap. 

Detsamma gäller den som har ansökt om 

koncession som avser ett väsentligt 

9 kap. Undantag 

Inledande bestämmelser  

1 § Den som har ansökt om koncession 

som avser byggande av en gasledning, en 

lagringsanläggning eller en 

förångningsanläggning får, om den berörda 

ledningen eller anläggningen är av större 

omfattning, beviljas undantag från 

skyldigheterna enligt 3 kap. 2, 5, 6, 8 och 9 

§§, 4 kap. 2, 5 och 6 §§ samt 6 och 7 kap. 

Detsamma gäller den som har ansökt om 

koncession som avser ett väsentligt 

utökande av kapaciteten i en befintlig 

49 

https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSA+SFSA_2006_646
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSA+SFSA_2006_646
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSA+SFSA_2006_646
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSA+SFSA_2006_646
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSA+SFSA_2006_646
https://www5.infotorg.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSA+SFSA_2006_646


Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

utökande av kapaciteten i en befintlig 

sådan ledning eller anläggning. 

Ett beslut om undantag enligt andra 

stycket får endast avse den utökade 

kapaciteten i den berörda ledningen eller 

anläggningen. 

 

sådan ledning eller anläggning. 

Ett beslut om undantag enligt andra 

stycket får endast avse den utökade 

kapaciteten i den berörda ledningen eller 

anläggningen. 

 

Villkor  

9 kap. 3 § Ett beviljat undantag enligt 1 § 

skall avse en viss bestämd tid. 

Ett beslut om undantag skall förenas med 

de villkor som behövs för att säkerställa 

att kraven i 2 § uppfylls. 

I ett beslut om undantag skall det anges 

att det kan komma att ändras eller 

upphävas av Europeiska gemenskapernas 

kommission. 

 

Villkor  

9 kap. 3 § Ett beviljat undantag enligt 1 § 

ska avse en viss bestämd tid. 

Ett beslut om undantag ska förenas med de 

villkor som behövs för att säkerställa att 

kraven i 2 § uppfylls. 

I ett beslut om undantag ska det anges att 

det kan komma att ändras eller upphävas 

av EU‐ kommissionen. 

 

Prövningsmyndighet  

9 kap. 4 § Ärenden om undantag enligt 1 § 

prövas av regeringen efter ansökan. 

Tillsynsmyndigheten skall utreda ärenden 

som anges i första stycket och därefter, 

med eget yttrande, överlämna ärendet till 

regeringens prövning. 

Tillsynsmyndigheten skall därvid 

offentliggöra sitt yttrande. 

 

Prövningsmyndighet  

9 kap. 4 § Ärenden om undantag enligt 1 § 

prövas av regeringen efter ansökan. 

Tillsynsmyndigheten ska utreda ärenden 

som anges i första stycket och därefter, 

med eget yttrande, överlämna ärendet till 

regeringens prövning. 

Tillsynsmyndigheten ska offentliggöra sitt 

yttrande. 

 

Anmälan m.m.  

9 kap. 5 § Ett beslut om undantag skall av 

regeringen utan dröjsmål anmälas till 

Europeiska gemenskapernas kommission. 

 

Anmälan m.m.  

9 kap. 5 § Ett beslut om undantag ska av 

regeringen utan dröjsmål anmälas till EU‐

kommissionen. 
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10 kap. Tillsyn m.m. 

Tillsyn  

1 § Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn 

över efterlevnaden av 

1. denna lag och föreskrifter och villkor 

som har meddelats med stöd av lagen, och 

2. Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1775/2005 av den 28 

september 2005 om villkor för tillträde till 

naturgasöverföringsnäten. 

Tillsynen omfattar inte efterlevnaden av 

bestämmelserna i 7 kap. med undantag för 

5 och 6 §§, 8 a kap. med undantag för 1 § 

och inte heller efterlevnaden av 

bestämmelserna i 5 och 8 kap. Lag 

(2008:901). 

 

10 kap. Tillsyn m.m. 

Tillsyn  

1 § Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn 

över efterlevnaden av 

1. denna lag och föreskrifter och villkor 

som har meddelats med stöd av lagen, och 

2. Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 

2009 om villkor för tillträde till 

naturgasöverföringsnäten och upphörande av 

förordning (EG) nr 1775/2005. 

Tillsynen omfattar inte efterlevnaden av 

bestämmelserna i 7 kap. med undantag för 

5 och 6 §§, 8 a kap. med undantag för 1 § 

och inte heller efterlevnaden av 

bestämmelserna i 5 och 8 kap. Lag 

(2008:901). 

 

10 kap. 2 § Tillsynsmyndigheten har rätt 

att på begäran få de upplysningar och ta 

del av de handlingar som behövs för 

tillsynen. 

10 kap. 2 § Tillsynsmyndigheten har rätt 

att på begäran få de upplysningar och ta 

del av de handlingar som behövs för 

tillsynen.  En begäran får förenas med vite.  

Ett beslut enligt första stycket gäller 

omedelbart. 

Regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten får 

meddela föreskrifter om insamling av de 

uppgifter som behövs för bedömning av 

transporttariffers skälighet. 

Tidsfrister  

10 kap. 4 § Om tillsynsmyndigheten får in 

en anmälan mot ett naturgasföretag med 

påstående att företagets anslutningsavgift 

eller tariff för överföring, lagring eller 

tillträde till förgasningsanläggning inte är 

objektiv eller icke‐ diskriminerande, skall 

tillsynsmyndigheten fatta beslut i ärendet 

inom två månader från det att anmälan 

Tidsfrister  

10 kap. 4 § Om tillsynsmyndigheten får in 

en anmälan mot ett gasföretag med 

påstående att företagets anslutningsavgift 

eller tariff för transport, lagring eller 

tillträde till förångningsanläggning inte är 

objektiv eller icke‐ diskriminerande, ska 

tillsynsmyndigheten fatta beslut i ärendet 

inom två månader från det att anmälan 
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kom in till myndigheten. Detsamma gäller 

vid anmälan mot den systemansvariga 

myndigheten med påstående att dess 

balansavtal inte är objektiva eller icke‐

diskriminerande. 

Om myndigheten behöver ytterligare tid 

för att avgöra ärendet får 

tillsynsmyndigheten förlänga tiden med 

två månader eller, om sökanden medger 

det, med den ytterligare tid som kan 

behövas för att ärendet skall kunna 

avgöras. 

Tillsynsmyndighetens beslut gäller 

omedelbart. 

 

kom in till myndigheten. Detsamma gäller 

vid anmälan mot den systemansvariga 

myndigheten med påstående att dess 

balansavtal inte är objektiva eller icke‐

diskriminerande. 

Om myndigheten behöver ytterligare tid 

för att avgöra ärendet får 

tillsynsmyndigheten förlänga tiden med 

två månader eller, om sökanden medger 

det, med den ytterligare tid som kan 

behövas för att ärendet ska kunna avgöras.

Tillsynsmyndighetens beslut gäller 

omedelbart. 

 

Förseningsavgift  

10 kap. 6 § Om ett naturgasföretag, som 

bedriver annan verksamhet än handel 

med naturgas, inte inom föreskriven tid 

lämnar in de handlingar som krävs enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd 

av 3 kap. 3 § andra stycket eller 4 kap. 3 § 

andra stycket, skall företaget betala 

förseningsavgift till staten enligt 7 §. 

Detsamma gäller om ett sådant 

naturgasföretag inte lämnar in ett 

revisorsintyg enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 3 kap. 4 § tredje 

stycket eller 4 kap. 4 § tredje stycket. 

Beslut om förseningsavgift fattas av 

tillsynsmyndigheten. 

 

Förseningsavgift  

10 kap. 6 § Om ett gasföretag, som bedriver 

annan verksamhet än handel med gas, inte 

inom föreskriven tid lämnar in de 

handlingar som krävs enligt föreskrifter 

som har meddelats med stöd av 3 kap. 3 § 

andra stycket eller 4 kap. 3 § andra stycket, 

ska företaget betala förseningsavgift till 

staten enligt 7 §. Detsamma gäller om ett 

sådant gasföretag inte lämnar in ett 

revisorsintyg enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 3 kap. 4 § tredje 

stycket eller 4 kap. 4 § tredje stycket. 

Beslut om förseningsavgift fattas av 

tillsynsmyndigheten. 

 

10 kap. 7 § Ett naturgasföretag skall betala 

en förseningsavgift, om de handlingar 

som anges i 6 § inte har kommit in till 

tillsynsmyndigheten inom sju månader 

från räkenskapsårets utgång. Om 

företaget har beslutat om fortsatt 

bolagsstämma enligt 7 kap. 14 § andra 

stycket aktiebolagslagen (2005:551) eller 

10 kap. 7 § Ett gasföretag ska betala en 

förseningsavgift, om de handlingar som 

anges i 6 § inte har kommit in till 

tillsynsmyndigheten inom sju månader 

från räkenskapsårets utgång. Om företaget 

har beslutat om fortsatt bolagsstämma 

enligt 7 kap. 14 § andra stycket 

aktiebolagslagen (2005:551) eller om 
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om fortsatt föreningsstämma enligt 7 kap. 

4 § tredje stycket lagen (1987:667) om 

ekonomiska föreningar, skall dock 

företaget betala förseningsavgift först om 

handlingarna inte har kommit in inom nio 

månader från räkenskapsårets utgång. 

Avgiften skall uppgå till 10 000 kronor. 

Om de handlingar som anges i 6 § inte har 

kommit in inom två månader från det att 

underrättelse avsändes till företaget om ett 

beslut om förseningsavgift enligt första 

stycket, skall företaget betala en ny 

förseningsavgift. Den nya avgiften skall 

uppgå till 10 000 kronor. 

Om de handlingar som anges i 6 § inte har 

kommit in inom två månader från det att 

underrättelse avsändes till företaget om ett 

beslut om förseningsavgift enligt andra 

stycket, skall företaget betala en ny 

förseningsavgift. Den nya avgiften skall 

uppgå till 20 000 kronor. Lag (2005:938). 

 

fortsatt föreningsstämma enligt 7 kap. 4 § 

tredje stycket lagen (1987:667) om 

ekonomiska föreningar, ska dock företaget 

betala förseningsavgift först om 

handlingarna inte har kommit in inom nio 

månader från räkenskapsårets utgång. 

Avgiften ska uppgå till 10 000 kronor. 

Om de handlingar som anges i 6 § inte har 

kommit in inom två månader från det att 

underrättelse skickades till företaget om 

ett beslut om förseningsavgift enligt första 

stycket, ska företaget betala en ny 

förseningsavgift. Den nya avgiften ska 

uppgå till 10 000 kronor. 

Om de handlingar som anges i 6 § inte har 

kommit in inom två månader från det att 

underrättelse skickades till företaget om 

ett beslut om förseningsavgift enligt andra 

stycket, ska företaget betala en ny 

förseningsavgift. Den nya avgiften ska 

uppgå till 20 000 kronor. Lag (2005:938). 

 

10 kap. 10 § En förseningsavgift skall 

efterges, om underlåtenheten att ge in 

handlingen framstår som ursäktlig med 

hänsyn till omständigheter som företaget 

inte har kunnat råda över. Avgiften skall 

också efterges om det framstår som 

uppenbart oskäligt att ta ut den. 

Bestämmelserna om eftergift skall beaktas 

även om något yrkande om detta inte har 

framställts, om det föranleds av vad som 

har förekommit i ärendet. 

 

10 kap. 10 § En förseningsavgift ska 

efterges, om underlåtenheten att ge in 

handlingen framstår som ursäktlig med 

hänsyn till omständigheter som företaget 

inte har kunnat råda över. Avgiften ska 

också efterges om det framstår som 

uppenbart oskäligt att ta ut den. 

Bestämmelserna om eftergift ska beaktas 

även om något yrkande om detta inte har 

framställts, om det föranleds av vad som 

har förekommit i ärendet. 

 

10 kap. 11 § Om en förseningsavgift inte 

har betalats efter betalningsuppmaning, 

skall avgiften lämnas för indrivning. 

Regeringen får föreskriva att indrivning 

inte behöver begäras för ringa belopp. 

Bestämmelser om indrivning finns i lagen 

10 kap. 11 § Om en förseningsavgift inte 

har betalats efter betalningsuppmaning, 

ska avgiften lämnas för indrivning. 

Regeringen får föreskriva att indrivning 

inte behöver begäras för ringa belopp. 

Bestämmelser om indrivning finns i lagen 
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Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 

(1993:891) om indrivning av statliga 

fordringar m.m. Vid indrivning får 

verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

 

(1993:891) om indrivning av statliga 

fordringar m.m. Vid indrivning får 

verkställighet enligt utsökningsbalken ske. 

 

10 kap. 12 § Ett beslut om förseningsavgift 

får verkställas även om det inte har vunnit 

laga kraft. 

Om ett företag har rätt att få tillbaka 

betald förseningsavgift på grund av en 

domstols beslut, skall ränta betalas på den 

återbetalda förseningsavgiften från och 

med månaden efter den då 

förseningsavgiften betalades in till och 

med den månad då återbetalning görs. I 

fråga om räntans storlek tillämpas 19 kap. 

14 § skattebetalningslagen (1997:483). 

 

10 kap. 12 § Ett beslut om förseningsavgift 

får verkställas även om det inte har vunnit 

laga kraft. 

Om ett företag har rätt att få tillbaka betald 

förseningsavgift på grund av en domstols 

beslut, ska ränta betalas på den återbetalda 

förseningsavgiften från och med månaden 

efter den då förseningsavgiften betalades 

in till och med den månad då 

återbetalning görs. I fråga om räntans 

storlek tillämpas 19 kap. 14 § 

skattebetalningslagen (1997:483). 

 

11 kap. 4 § Beslut av tillsynsmyndigheten 

enligt 2 kap. 15 och 16 §§, 6 kap. 5 § första 

stycket, 7 kap. 5 § andra stycket samt 10 

kap. 3,4,7 och 10 §§ samt beslut av den 

systemansvariga myndigheten om 

ersättning enligt 7 kap. 2 § samt om 

åtgärder och ersättning enligt 8a kap. 5 

och 6 §§ får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd 

krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Regeringen får meddela föreskrifter om 

överklagande av andra beslut enligt denna 

lag eller enligt föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagen. Lag (2006:646). 

11 kap. 4 § Beslut av tillsynsmyndigheten 

enligt 2 kap. 15 och 16 §§, 6 kap. 7 §, 13‐15 

§§, 17‐19 §§, 24 §, 7 kap. 5 § andra stycket 

samt 10 kap. 3,4,7 och 10 §§ samt beslut av 

den systemansvariga myndigheten om 

ersättning enligt 7 kap. 2 § samt om 

åtgärder och ersättning enligt 8a kap. 5 och 

6 §§ får överklagas vid förvaltningsrätten. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande 

till kammarrätten. 

Regeringen får meddela föreskrifter om 

överklagande av andra beslut enligt denna 

lag eller enligt föreskrifter som meddelats 

med stöd av lagen. Lag (2006:646). 

 

Övergångsbestämmelser 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 6 kap., 10 kap. 2 § och 11 kap. 

4 § samt i övrigt 1 januari 2013. 

Den första tillsynsperioden enligt 6 kap. 5 § börjar den 1 januari 2013. 

Äldre föreskrifter gäller fortfarande för nättariffer och koncessioner som avser tid 

före den 1 januari 2013.  
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2 Inledning  

EI har i sitt regleringsbrev för 2010 fått i uppdrag att se över hur naturgaslagen kan 

harmoniseras med ellagen (1997:857). Av uppdraget framgår följande.  

”Riksdagen har under år 2009 beslutat om ändringar i ellagen (1997:857) som 

innebär att Energimarknadsinspektionen ska fastställa intäktsramar för 

elnätsföretagen med början år 2012. Bestämmelser om intäktsramar återfinns i 5 

kap. ellagen. En utgångspunkt för Energimarknadsinspektionens verksamhet bör 

vara att tillsynen av el och naturgas ska bedrivas på likartat sätt så långt som det är 

möjligt. Energimarknadsinspektionen ska därför utreda hur naturgaslagen 

(2005:403) bör ändras för att regleringen av elnätsföretagen och naturgasföretagen 

så långt som det är möjligt ska harmoniseras. Vid behov ska förslag till 

författningsändringar lämnas och till författningsförslagen ska en 

konsekvensutredning bifogas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 

(Näringsdepartementet) senast den 3 maj 2010. Uppdraget kan enligt särskild 

överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet 

(Näringsdepartementet) och inspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad 

som här angivits.”3  

Av uppdraget framgår att en utgångspunkt för Energimarknadsinspektionens 

verksamhet bör vara att tillsynen av el och naturgas ska bedrivas på likartat sätt. EI 

har därför inom ramen för detta uppdrag enbart övervägt om de regler som 

återfinns i 5 kapitlet ellagen (1997:857) bör få sin motsvarighet i naturgaslagen. EI 

har inte tagit ställning till om regelverket i övrigt bör kompletteras eller revideras 

med undantag för vissa ändringar av redaktionell karaktär.   

Denna rapport har utarbetats av en projektgrupp inom EI som bestått av 

verksjuristen Johan Roupe och analytikern Anders Falk. Projektledare har varit 

Johan Roupe. Projektgruppen har inhämtat synpunkter från en referensgrupp vid 

tre tillfällen (samt genomfört en kortare remissomgång av föreslagen lagtext) med 

representanter från Energigas Sverige och gasnätföretag samt Affärsverket 

Svenska kraftnät. 

 

                                                           
3  Regeringsbeslut N/2009/9672/E samt N/2009/9751/E (delvis). 
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3 Regelverket 

3.1 Naturgasmarknadens reglering för gastariffer 

3.1.1 Allmänt  

Den svenska regleringen av monopolföretag inom el‐ och naturgassektorn har 

traditionellt skett ex post¸ dvs. företagen har självständigt bestämt tariffer och 

andra villkor och tillsynsmyndigheten har i efterhand kunnat ingripa mot tariffer 

som inte ansetts skäliga. Med införlivandet av EG:s direktiv om gemensamma 

regler för den inre marknaderna för naturgas (EG/2003/55) i svensk lag infördes för 

första gången den 1 juli 2005 en bestämmelse av ex ante‐karaktär. Bestämmelsen 

innebörd är att en del av regleringen ska ske i förväg genom att 

tillsynsmyndigheten ska fatta beslut med bäring på tariffernas utformning innan 

dessa börjar gälla.  

I nuvarande naturgaslag, som trädde i kraft den 1 juli 2005, anges att den som 

bedriver överföring av naturgas inte får börja tillämpa sin överföringstariff förrän 

de metoder som ligger till grund för utformandet av tariffen har godkänts av 

Energimarknadsinspektionen. Detsamma gäller för avgift och övriga villkor för 

anslutning av andra naturgasledningar, lagringsanläggningar och 

förgasningsanläggningar. Reglerna om anslutning omfattar även återinkoppling av 

en befintlig naturgasledning, ändring av den avtalade kapaciteten i 

anslutningspunkten samt ändring av tiden för överföringen. Godkännande ska 

lämnas om metoderna kan antas leda till att överföringstariffen eller 

anslutningsavgiften blir objektiv och icke‐diskriminerande.  

Förhandsgodkännandet avser enbart vissa aspekter av tariffernas och 

anslutningsavgifternas utformning. Naturgaslagen stadgar vidare att tarifferna och 

anslutningsavgifterna ska vara skäliga, objektiva och icke‐diskriminerande. 

Bestämmelsen om tillsynsmyndighetens metodgodkännande syftar till att 

säkerställa att tarifferna och avgifterna blir objektiva och icke‐diskriminerande, 

medan skäligheten liksom tidigare bedöms i efterhand.4  

3.1.2 6 kapitlet naturgaslagen (2005:403) 

Bestämmelserna om tariffer för överföring av naturgas återfinns i 6 kap. 2‐5 §§ 

naturgaslagen. Enligt 6 kap. 2 § ska tariffer för överföring av naturgas vara skäliga, 

objektiva och icke diskriminerande. Av 6 kap. 3 § framgår att det vid utformandet 

av överföringstariffer särskilt ska beaktas antalet anslutna kunder, kundernas 

geografiska läge, mängden överförd energi och abonnerad effekt, kostnaderna för 

överliggande ledningar, leveranssäkerhet och trycket i ledningarna. Av 6 kap. 5 § 

följer vidare att gasföretagen inte får börja tillämpa en tariff förrän de metoder som 

använts för att utforma tariffen har godkänts av tillsynsmyndigheten samt att ett 

sådant godkännande ska lämnas om metoderna kan antas leda till att tariffen 

uppfyller kraven på att den ska vara objektiv och icke‐diskriminerande.  

                                                           
4 Proposition 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre 
marknaderna för el och naturgas. s. 231. 
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Av regeringens prop. 2004/05:62 s. 228 framgår att kravet på skälighet hänför sig 

till de totala intäkterna från verksamheten och syftar till att förhindra att lednings‐ 

eller anläggningsinnehavarna utnyttjar sin monopolställning genom att ta ut 

oskäliga monopolvinster till förfång för kunderna. I begreppet skälig tariff ingår att 

nätföretagen dels får skälig avkastning på sitt anläggningskapital, dels får 

ersättning för skäliga rörelsekostnader.  

Av förarbetena till naturgaslagen framgår således att det är tänkt att tariffernas 

skälighet ska kontrolleras i efterhand (ex post) samtidigt som metoderna som har 

använts för att utforma tariffen ska godkännas i förväg (ex ante). Någon 

bestämmelse som anger att tillsynen över tariffernas skälighet ska ske i efterhand 

finns däremot inte. 

För att kunna ta del av de uppgifter som behövs för tillsynen har 

tillsynsmyndigheten enligt 10 kap. 2 § naturgaslagen rätt att på begäran få de 

upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Om begärda 

uppgifter inte lämnas får tillsynsmyndigheten, enligt 10 kap. 3 § naturgaslagen, 

meddela de förelägganden som behövs för att trygga efterlevnaden av de 

föreskrifter och villkor som omfattas av tillsynen. Ett sådant föreläggande får 

förenas med vite. 

I Europarlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG5 som ska vara genomfört i 

Svensk rätt senast den 3 mars 2011 så anges i artikel 41 att tillsynsmyndigheten ska 

fastställa eller godkänna, enligt transparenta kriterier, överförings‐ eller 

distributionstariffer eller metoderna för beräkning av dem. Artikel 41 har i 

huvudsak samma lydelse som artikel 25 i nu gällande direktiv 2003/55/EG.  

Artikel 25.2 i naturgasmarknadsdirektivet anger att tillsynsmyndigheten ska i 

förväg fastställa eller godkänna metoder som används för att beräkna eller 

fastställa villkoren för anslutning och tillträde till nationella nät, inklusive 

överförings‐ och distributionstariffer, och för tillhandahållande av balanstjänster. 

Redan den nuvarande lydelsen av direktivet ger alltså möjligheten till att i förväg 

fastställa eller godkänna tariffer. EI kan konstatera att EU‐kommissionen hittills 

inte har haft synpunkter på hur Sverige genomfört direktivet i denna del. 

3.2 Elmarknadens reglering för elnätstariffer 
Regleringen ska säkerställa att näten är öppna på icke diskriminerande villkor och 

medverka till effektiva elnät samtidigt som monopolvinster ska motverkas. Ett 

viktigt inslag i regleringen är att nättarifferna ska vara skäliga. Idag är det 

elnätsföretagen som ska sätta nättarifferna på ett sådant sätt att de är skäliga enligt 

ellagens bestämmelser. I Sverige sker kontrollen av nättariffernas 

överensstämmelse med ellagen för närvarande i efterhand, så kallad ex‐post 

reglering t.o.m år 2011.  

Sedan den 1 juli 2002 gäller enligt 4 kap. 1 § första stycket ellagen att nättariffer ska 

vara utformade så att nätkoncessionsinnehavarens samlade intäkter från 

                                                           
5 Av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av 
direktiv 2003/55/EG. 
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nätverksamheten är skäliga i förhållande till dels de objektiva förutsättningarna att 

bedriva nätverksamheten, dels nätkoncessionsinnehavarens sätt att bedriva 

nätverksamheten. Vidare ska nättarifferna vara objektiva och icke‐

diskriminerande. Hur granskningen genomförs beskrivs i rapporten Bedömning av 

elnätföretagens nätavgifter 2008.6 

3.2.1 Förhandsprövning av nättariffer från 2012 

Från och med år 2012 ska elnätsföretagens intäkter förhandsprövas. Bestämmelser 

rörande skälighetsbedömning av ett nätföretags intäkter och dess fastställande 

finns i 5 kap. 1‐28 §§ ellagen (1997:857).7  

I 5 kap. 1 § anges att en intäktsram ska fastställas i förväg för varje tillsynsperiod 

och i 5 kap. 4 § framgår att en tillsynsperiod som huvudregel ska vara fyra 

kalenderår. Av 5 kap. 2 § kan utläsas att ett nätföretag ska lämna in ett förslag till 

intäktsram till nätmyndigheten.  

Vidare framgår av 5 kap. 6 § att intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att 

bedriva nätverksamhet under tillsynsperioden och ge en rimlig avkastning på det 

kapital som krävs för att bedriva verksamheten (kapitalbas). I 5 kap. 8 § första 

stycket anges att som skäliga kostnader för att bedriva nätverksamheten ska anses 

kostnader för en ändamålsenlig och effektiv drift av en nätverksamhet med 

likartade objektiva förutsättningar och i 5 kap. 9 § anges vissa bestämmelser om 

kapitalbas.  Regler om att kvaliteten i nätföretagets sätt att bedriva 

nätverksamheten ska påverka intäktsramen finns vidare i 5 kap. 7 §.  

För att en ändamålsenlig förhandsprövning ska kunna uppnås anges vidare vad 

som ska gälla för omprövning av intäktsram under och efter tillsynsperioden i 5 

kap. 11‐16 §§. I 5 kap. 21‐22 §§ återfinns därefter bestämmelser om vad som ska 

gälla vid avvikelser mot intäktsramen. Huvudprincipen här är att belopp som 

överstiger resp. understiger intäktsramen följer med till nästkommande period. I 

de fall överdebiteringen är kvalificerad utgår även ett överdebiteringsbelopp.  

Av förarbetena framgår det att motivet till införandet av förhandsreglering i 

huvudsak har varit att det inte ska råda någon tvekan om att det svenska 

regelverket uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG 

av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om 

upphävande av direktiv 96/92/EG (elmarknadsdirektivet).8 Enligt art. 23.2 i 

elmarknadsdirektivet ska tillsynsmyndigheterna ansvara för att, innan dessa 

träder i kraft, fastställa eller godkänna åtminstone de metoder som används för att 

beräkna eller fastställa villkoren för anslutning och tillträde till nationella nät, 

inklusive överförings‐ och distributionstariffer. För att säkerställa att den svenska 

lagstiftningen överstämmer med direktivet har bestämmelserna avseende 

prövning av nättariffer i ellagen ändrats.  

 

Regeringen har också meddelat ytterligare bestämmelser om bl.a. beräkning av 

kapitalbas i förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen 

(1997:857).  

                                                           
6 EI R2009:14.  
7 Prop 2008/09:141. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2010 respektive den 1 januari 2012. 
8 Prop. 2004/05:62, bet. 2004/05:NU14, rskr. 2004/05:246, SFS 2005:404. 

59 



 

3.3 EI:s tillsynsverksamhet avseende elnäts- och 
naturgastariffer 

Elnätstarifferna metodgodkänns inte på förhand. Däremot kan EI inom ramen för 

sin tillsyn granska om elnätstarifferna är objektiva och icke‐diskriminerande i 

enlighet med 4 kap. 1 § ellagen.  

Efter att de nya reglerna om metodgodkännande infördes i naturgaslagen har 

Statens energimyndighet och därefter EI beslutat om metodgodkännande av 

naturgasföretagens tariffer. Det senaste metodgodkännandet fattades av EI under 

år 2009.  

Regelverket skiljer sig således i denna del åt mellan de företag som bedriver 

nätverksamhet på el respektive naturgasområdet. Mot bakgrund av att 

naturgasföretagen är totalt sju stycken är dessa metodgodkännanden dock inte 

särskilt resurskrävande för myndigheten. 

På elnätsidan genomför EI inom ramen för sin tillsyn en granskning av 

elnättariffernas skälighet i efterhand till och med år 2011. Den nuvarande 

granskningsmetoden samt resultatet av granskningen av 2008 års tariffer återges 

som tidigare nämnts i EI:s rapport Bedömning av elnätföretagens nätavgifter 2008.9  

EI samlar årligen in uppgifter om naturgasföretagens och elnätsföretagens 

verksamhet i årsrapporter. Årsrapporterna har i huvudsak samma innehåll.  

Under åren 2009 och 2010 har EI bedrivit ett utvecklingsarbete för att ta fram de 

närmare tillsynsmetoder och rutiner som EI ska utgå från i den kommande 

förhandsregleringen av nättariffer enligt 5 kapitlet i ellagen (1997:857). EI har som 

en del i detta arbete bl.a. redovisat rapporten Förhandsreglering av elnätstariffer – 

principiella val i viktiga frågor till regeringen.10  Mer information om 

tillsynsmetoderna återfinns också i ett flertal rapporter som tillhandahålls på EI:s 

webbsida.11 

När det gäller granskningen av gastariffernas skälighet beslöt EI år 2008 att inleda 

arbetet med att ta fram en tillsynsmetod för överföring och lagring av naturgas i 

Sverige. Syftet var att tillsynsmetoden skulle användas för att fastställa tarifferna 

på förhand innan dessa började gälla. EI tog bl.a. intryck av den statliga 

Energinätsutredningens redovisade delbetänkande avseende en förhandsreglering 

av elnätstariffer. EI:s arbete avseende en ny tillsynsmetod delredovisades år 2008 i 

rapporten Tillsynsmetod för överföring och lagring av naturgas i Sverige. 12  

I rapporten redovisas en grundläggande metod för hur granskningen av avgifter 

för överföring och lagring av gas ska gå till för naturgasföretag i det svenska 

naturgassystemet. Metoden innebär att EI på förhand fastställer en skälig 

                                                           
9 EI R2009:14.  
10 EI R2009:09. 
11 http://www.ei.se/For-Energiforetag/El/Forhandsprovning-av-elnatstariffer/Viktiga-dokument-
forhandsreglering/. 
12 EI R2008:16. 
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intäktsram för fyra år. Den första tillsynsperioden med den nya metoden föreslogs 

omfatta åren 2011‐2014. I rapporten lyfte EI också fram några specifika frågor som 

skulle utredas vidare innan tillsynsmetoden helt kunde färdigställas.   

Under år 2009 fortsatte EI utredningen av en förhandsreglering för naturgas i syfte 

att införa en förhandsreglering. I detta arbete tog EI också intryck av de regler om 

förhandsprövning av elnätsavgifter som riksdagen beslutat  i juni 2009. Arbetet 

resulterade i rapporten Tillsynsmetod för överföring och lagring av naturgas i Sverige, 

Steg 2 – Fördjupade metodstudier.13  

I rapporten utformas mer detaljerade metoder för att kunna bestämma de intäkter 

som naturgasföretag ska tillåtas ha för att bedriva överföring, distribution och 

lagring av naturgas i det svenska naturgassystemet. I rapporten beskrivs dock för‐ 

och nackdelar med att införa en förhandsreglering utan motsvarande regelverk 

som beslutats av riksdagen avseende elnät. Av rapporten framgår att EI bedömde 

att EI i väntan på ny lagstiftning med regler för förhandsprövning i naturgaslagen 

istället skulle nöja sig med att meddela indikativa intäktsramar innan 

tillsynsperioden börja. Vidare framgår att en sådan indikativ intäktsram skulle 

fastställas av EI på begäran av respektive naturgasföretag hos EI. Beslut om 

intäktsram skulle meddelas efter tillsynsperiodens slut. Den första 

regleringsperioden enligt denna metod skulle börja den 1 januari 2011 och sluta 

den 31 december 2014. 

Under 2010 har EI fortsatt på den inslagna vägen. En projektgrupp inom EI 

granskar för närvarande skäligheten i 2009 års tariffer med utgångspunkt i de 

metoder som redovisats i ovan nämnda rapporter. Utifrån detta underlag avser EI 

under hösten 2010 lämna besked om hur EI ser på skäligheten i företagens intäkter 

för åren 2011‐2012. EI bedömer, med anledning av de goda förutsättningarna att en 

förhandsprövning bör kunna införas redan 2013,  att perioden bör begränsas till år 

2011 och 2012. EI förutsätter således att en förhandsreglering fullt ut bör kunna 

träda i kraft år 2013.  

3.4 Behovet av förhandsreglering 
Frågan om införande av förhandsreglering för gasnätstariffer har varit föremål för 

regeringens överväganden år 2005 i samband med genomförandet av direktiv 

2003/55/EG som utgjorde en del av EU:s andra inre marknadspaket. Regeringen 

ansåg dock inte att det var praktiskt genomförbart på kort tid att införa en modell 

där tillsynsmyndigheten fastställer eller godkänner överföringstariffer i förväg.14 

Istället valdes modellen med metodgodkännande som återfinns i 6 kap. 5 §.  

Regelverket för elnät och naturgas har idag i huvudsak en likartad utformning 

både inom EU och i Sverige. Med EU:s tredje inre marknadspaket som beslutades 

under 2009 tas ytterligare ett steg mot harmonisering av dessa infrastrukturer där 

detta införlivats.  

EI har sedan frågan om förhandsreglering för el började utredas varit av 

uppfattning att det är rimligt att även gastariffer ska fastställas på förhand genom 

                                                           
13 EI R2009: 17.  
14 Jfr. prop. 2004/05: 62 sid. 168. 
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intäktsram. EI har också utrett denna fråga i flera rapporter och funnit att 

övervägande skäl talar för att förhandsreglering ska införas för gastariffer.  

En fördel med att fastställa eller godkänna överföringstariffer genom intäktsram i 

förväg är vidare att alla aktörer på naturgasmarknaden vet att de aktuella 

tarifferna är skäliga. En ex ante‐tillsyn är snabbare och mer förutsägbar än en ex 

post‐tillsyn. Detta ger framförallt nätföretagen men även kunderna en mer 

förutsägbar och tryggare hantering av tariffer. En nackdel med en 

förhandsgranskning av tariffer är att den åtminstone initialt kräver en större 

resursinsats hos tillsynsmyndigheten. Dock torde detta neutraliseras av att antalet 

naturgasföretag som bedriver överföring av naturgas endast är sju stycken samt att 

nödvändigt utredningsarbete i princip redan har genomförts av EI parallellt med 

utvecklingen av en tillsynsmetod för elnätstariffer.  

EI bedömer nu att tiden är mogen för att gå över till en förhandsgranskning av 

naturgastariffer. Till detta kommer att Sverige är nästan det enda EU‐land som inte 

har förhandsprövning av intäkterna. Om förhandsreglering införs bedömer EI 

även att tillsynen inom EI sin helhet bli effektivare. Då även elnäts‐ och 

gasföretagen kan ingå i samma koncern framstår det också som rationellt med ett 

harmoniserat regelverk och en likartad tillsynsmodell. 

3.5 Bedömning av behovet av harmoniserat regelverk 
EI förslag: Förhandsreglering av gastariffer införs genom att motsvarande 

bestämmelser som återfinns i 5 kapitlet ellagen (1997:857) i allt väsentligt införs i 

naturgaslagen i enlighet med bifogat författningsförslag.  

 

Gällande naturgasmarknadsdirektiv (2003/55/EG) ger vid handen att 

medlemsstaterna kan antingen välja att i förväg godkänna metoden som används 

för att fastställa en överföringstariff eller att i förväg fastställa eller godkänna en 

överföringstariff. Sverige har hittills haft ett system där metoden har godkänts i 

förväg men inte själva tariffen. EI och, såvitt EI kan bedöma, även branschen anser 

att det är dags att byta till en modell där tariffer godkänns i förväg. Därtill kommer 

att förhandsprövning nu införs avseende elnät samt att regeringen gett uttryck för 

bedömningen att det är rimligt att tillämpa samma typ av tillsyn oavsett 

energislag.  

I rapporten Tillsynsmetod för överföring och lagring av naturgas i Sverige, Steg 2 – 

Fördjupade metodstudier15 konstaterade EI att naturgaslagstiftningen idag inte är helt 

anpassad till en förhandsreglering av gasnättariffer. Det beror främst på att det 

enligt nuvarande lagstiftning inte är möjligt att ompröva beslut om intäktsramar. 

Omprövningsmöjligheten bedöms central för en fungerande tillsynsmetod enligt 

EU:s direktiv. I rapporten anförde EI att en förhandsreglering på motsvarande sätt 

som för elnät bör införas först när naturgaslagstiftningen kompletteras med 

bestämmelser om att tariffer ska fastställas på förhand. I rapporten angav EI att EI 

avsåg föreslå att motsvarande regler som återfinns i ellagen om intäktsram också 

införs i naturgaslagen.  

                                                           
15 EI R2009: 17.  
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I den utredning som nu skett inom ramen för detta projekt har inget framkommit 

som ändrar EI:s inställning om att naturgaslagen bör harmoniseras med ellagen. EI 

föreslår därför att bestämmelserna i 5 kapitlet ellagen i allt väsentligt införs i 

naturgaslagen. De motiv som anges i proposition 2008/09:141 för utformningen av 

regelverket kring förhandsregleringen av elnätstariffer är i huvudsak tillämpligt 

även för förhandsreglering av gasnättarifferna.  

Energimarknadsinspektionen bedömer därför att den svenska naturgaslagen ska 

revideras och kompletteras enligt de ovan angivna författningsförslagen för att 

kunna åstadkomma en förhandsgranskning av tarifferna.  

3.6 Icke fullföljda projekt och icke fullt utnyttjade 
anläggningar 

EI:s förslag: 6 kap. 20 § införs vilket ger möjligheten att göra omfattande 

investeringar som har betydelse för utvecklingen av det svenska gassystemet eller 

försörjningstrygghet.   

EI gör bedömningen att anläggningstillgångar som inte används som huvudregel 
inte ska ingå i kapitalbasen och därmed inte ligga till grund för intäktsramen. EI 
gör däremot också bedömningen att projekt initialt kan ha betraktas som så viktiga 
för naturgasmarknaden i Sverige att åtminstone delar av projektkostnaderna bör 
kunna utgöra en del av intäktsramen trots att de inte fullföljs. Inspektionen anser 
att det bör preciseras att det rör sig om sådana investeringsprojekt som när de 
inleddes ansågs ha betydelse för utvecklingen av det svenska gassystemet eller 
försörjningstryggheten.  

Därutöver anser inspektionen att gasföretag med anläggningar som ännu inte har 
tagits i bruk får kompensera sig för kapitalbindning genom att tillgodoräkna sig 
avkastning i vissa fall. Detta får bedömas från fall till fall. Även här bör det 
preciseras att de investeringsprojekt som avses är sådana som när de inleddes 
ansågs ha betydelse för utvecklingen av det svenska gassystemet eller 
försörjningstryggheten. På sikt kommer praxis att utvecklas även i denna fråga.  

 

3.7 Regler om metodgodkännandet av tariffer bör utgå 
EI:s förslag: Kravet på metodgodkännade av gastariffer enligt 6 kap. 5 § 

naturgaslagen bör utgå.  

I samband med att regler om förhandsreglering av gastariffer införs anser EI att 

kravet på metodgodkännande i 6 kap. 5 § bör utgå. Det huvudsakliga skälet till 

detta är att naturgasföretagen annars får en mer omfattande reglering än 

elnätsföretagen, vilket inte synes motiverat.  
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3.8 Behovet av redaktionella ändringar i naturgaslagen 
mm. 

3.8.1 Allmänt  

I samband med utformningen av ovan redovisade författningsförslag för 

införandet av förhandsprövning vill EI ta tillfället att föreslå vissa redaktionella 

ändringar i naturgaslagen samt viss harmonisering av definitionerna av vad som 

är transmission och distribution med EU:s regelverk.  

3.8.2 Redaktionella ändringar 

EI föreslår att lagen byter namn från naturgaslag till gaslag mot bakgrund av att 

lagen idag reglerar också annat än naturgas, t.ex. biogas. I linje med detta anser EI 

också att det bör övervägas i lagen att byta ut orden naturgas till gas, 

naturgasledning till gasledning, naturgasföretag till gasföretag, naturgaslager till 

gaslager och motsvarande.  

EI föreslår vidare att ordet transport ersätter begreppet överföring. På så vis 

tydliggörs gasanläggningens funktion.  

Slutligen föreslår EI också att ordet förgasningsanläggning i lagen ersätts med 

förångningsanläggning då ordet förångning bättre återspeglar anläggningens 

funktion. Det är också detta begrepp som används av gasbranschen.   

I samband med att lagtexten gåtts igenom har EI också bytt ut ordet skall till ska.  

EI föreslår också införandet av begreppen transmission och 

distributionsverksamhet som har sin utgångspunkt i EU:s regelverk.  

 

3.9 Ikraftträdande 
De nya bestämmelserna om gasföretagens intäkter från transportverksamheten, 

insamling av uppgifter och överklagande ska träda i kraft den 1 januari 2012 

liksom de redaktionella ändringarna. Övriga bestämmelser ska träda i kraft den 1 

januari 2013, då den första tillsynsperioden ska börja. Äldre föreskrifter ska 

fortfarande gälla för nättariffer som avser tid före den 1 januari 2013. 
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4 Konsekvensanalys  

4.1 Införandet av förhandsprövning av gastariffer 

4.1.1 Tillsynsmyndighetens resursbehov  

Förslagen innebär att Energimarknadsinspektionen ska granska gasföretagens 

intäkter i påförhand. Det kommer att kräva nya metoder för hur fastställandet av 

gastariffer ska gå till samt för hur uppföljning och tillsyn ska fungera inom ramen 

för den nya tillsynsmodellen. Både det förberedande arbetet och den löpande 

tillämpningen av det nya regelverket bedöms innebära en ökad arbetsbörda 

jämfört med dagens efterhandsgranskning. Mot bakgrund av att tillsynsmetoderna 

i huvudsak redan har utarbetats och företagen är få till antalet bedömer EI ändå 

inte att förändringarna av regelverket kommer att öka arbetsbördan i någon större 

omfattning. EI bedömer också att de metoder och tekniska system som nu byggs 

upp för förhandsregleringen av elnätstariffer kan nyttjas så länge lagstiftningen 

ges en likartad utformning.  

4.1.2 Gasföretagen  

Förslaget innebär att tillsynsmyndigheten kommer att meddela ett 

fastställelsebeslut om de intäkter ett gasföretag får debitera för en tillsynsperiod på 

fyra år. För de i dagsläget sju företag som berörs kommer införandet av en 

förhandsreglering att ha två typer av konsekvenser, dels administrativa 

konsekvenser, dels konsekvenser för debitering av nätavgifter. EI bedömer dock 

att den tillkommande arbetsbördan som kommer att föranledas av utökad 

rapportering minskas något om nuvarande krav på metodgodkännande upphör. 

EI avser också samordna inrapportering av nya uppgifter med nuvarande 

årsrapporter i syfte att minimera den tillkommande administrativa bördan.  

När det gäller konsekvenserna för tariffsättningen så gäller redan idag att tariffer 

ska vara skäliga. I denna mån innebär regleringen inget nytt. Genom att 

gasföretagen ges besked om sina nättariffer på förhand ökar dock förutsägbarheten 

för berörda företag.  

4.1.3 Kunderna 

Nätföretagens verksamhet bedrivs i monopol och regleras i naturgaslagen och 

tillsynen över att reglerna om tariffernas skälighet följs utövas av 

Energimarknadsinspektionen. Regleringen och tillsynen av verksamheten är av 

central betydelse för att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt med en hög 

kvalitet och för att nätföretagens monopolställning inte missbrukas. Genom 

regleringen ska kunderna beredas en tjänst till ett lågt och stabilt pris. Kunden ska 

också få ett nätpris som är relaterat till kvalitet på transporten av gas. Regeringens 

förslag berör gaskunderna indirekt genom att intäktsramen kommer att få 

betydelse för hur höga avgifter gaskunderna kan debiteras under tillsynsperioden. 

Införandet av en förhandsreglering gör att priset granskas redan på förhand vilket 

ger gasföretaget tydliga ekonomiska ramar för sin verksamhet.   
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En konsekvens av förslaget som direkt påverkar nätkunderna är förslaget om att 

överdebitering jämfört med den fastställda intäktsramen av gasföretagen inte 

behöver återbetalas utan ska föras över till påföljande tillsynsperiod. För 

kundkollektivet som helhet medför detta ingen annan effekt än att återbetalningen 

skjuts upp en period. En kund som däremot flyttar under perioden kommer inte 

att kunna få del av denna återbetalning. Motsatsvis gäller att en kund som flyttar 

till ett område där gasföretaget under en tidigare period har överdebiterat kommer 

att gynnas av lägre avgifter. Mot bakgrund av att gasföretaget kommer att få betala 

ett överdebiteringstillägg vid överstigande av intäktsramen med fem procent på 

hela beloppet som överstiger intäktsramen ges företagen incitament att inte 

överskrida sin intäktsram. 

Införandet av förhandsreglering bör inte i sig påverka skälighetsbedömningen.  

4.1.4 Sveriges domstolar 

Tillsynsmyndighetens fastställelse av en intäktsram liksom omprövning av detta 

beslut kommer enligt det föreslagna regelverket att kunna överklagas till 

förvaltningsrätten. Om fastställelsebeslut för den första tillsynsperioden skulle 

överklagas ökar domstolarnas administrativa börda. Mot bakgrund av att det 

endast rör sig om sju stycken företag bör dock den administrativa bördan även vid 

överklaganden vara låg.  

4.1.5 Konsekvenser i övrigt 

EI bedömer inte att förslaget i övrigt ger upphov till några särskilda konsekvenser.  

4.2 Övriga förslag 
EI bedömer inte att övriga förslag som enbart innebär att terminologin i 

naturgaslagen ändras medför några större konsekvenser för berörda aktörer.  
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5 Författningskommentar 

1 kap. Inledande bestämmelser  
1 kap. 1 § Endast en redaktionell förändring från naturgasledning till gasledning 

och förgasningsanläggning till förångningsanläggning.  

1 kap. 2 § Endast en redaktionell ändring från naturgas till gas. 

1 kap. 3 § I paragrafen som är ny införs definitionen av vad som utgör 

transportverksamhet. Med transportverksamhet av gas avses att ställa 

gasledningar till förfogande för transport av gas. Till transportverksamhet hör 

också projektering, byggande och underhåll av rörledningar, mät‐ och 

reglerstation, linjeventilstation, rensdonsstation, kompressorstation, anslutning av 

gasanläggningar, mätning och beräkning av transporterad effekt och energi samt 

annan verksamhet som behövs för att transportera gas i gassystemet. 

Med anslutning av gasanläggningar avses också återinkoppling av en befintlig 

anläggning och höjning av avtalad effekt i inmatnings‐ eller uttagspunkt 

1 kap. 4 § I paragrafen som är delvis ny – ersätter gamla 1 kap. 3 § har en 

redaktionell ändring skett från naturgasledning till gasledning.  

1 kap. 5 § Endast en redaktionell ändring samt omnumrering, tidigare 1 kap. 4 §.  

1 kap. 6 § I paragrafen införs begreppet ”förångningsanläggning” istället för det 

tidigare förgasningsanläggning. Förångning är det som tekniskt sker. Ersätter 

tidigare 1 kap. 5 §. 

1 kap. 7 § I paragrafen, som är delvis ny till innehåll samt omnumrering, ersätter 

tidigare 1 kap. 6 §, anges definitionen av vad som utgör överföring (transmission) i 

första stycket och distribution i andra stycket. Detta är en harmonisering till 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1775/2005 av den 28 september 

2005 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten samt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om 

gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och upphävande av 

direktiv 2003/55/EG. 

1 kap. 8 § En redaktionell ändring har skett från naturgasföretag till gasföretag och 

från naturgas till gas samt införandet av förångningsanläggning. Ersätter tidigare 1 

kap. 7 §. 

1 kap. 9 § En redaktionell ändring har skett från naturgas till gas och från 

överföring till transport. Ersätter tidigare 1 kap. 8 §. 

1 kap. 10 § En redaktionell ändring har skett från skall till ska. Ersätter tidigare 1 

kap. 9 §. 
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2 kap. 
2 kap. 1 § I ett ändrat andra stycke görs en precision i enlighet med 

harmoniseringen av definitionerna för transmission och distribution. Därtill 

tydliggörs vad som kräver koncession. I övrigt har en redaktionell ändring skett, 

dvs. naturgasledning till gasledning. 

2 kap. 4 § Endast en redaktionell förändring har skett från förgasningsanläggning 

till förångningsanläggning.  

2 kap. 9 § En redaktionell ändring har skett från naturgasledning till gasledning 

och skall till ska samt förgasningsanläggning till förångningsanläggning. 

2 kap. 10 § En redaktionell ändring har skett från skall till ska i tredje stycket. 

2 kap. 11 § Endast en redaktionell ändring från skall till ska i första meningen. 

2 kap. 12 § Endast en redaktionell ändring från skall till ska. 

2 kap. 13 § Paragrafen  innehåller  bestämmelser  om  överlåtelse  av  koncession. 

Innehållet i första stycket är oförändrat bortsett från en redaktionell ändring.  
Av 6 kap. 23 § andra stycket framgår att överlåtaren och övertagaren i vissa fall ska 

fördela en intäktsram mellan sig vid överlåtelse av en nätkoncession. En sådan 

fördelning måste enligt 24 § första stycket i samma kapitel godkännas av den 

myndighet som ska pröva frågan om överlåtelse. Av andra stycket, som är nytt, 

framgår att det är en förutsättning för tillstånd att fördelningen har godkänts. 

2 kap. 15 § Endast en redaktionell ändring från skall till ska i tredje stycket. 

2 kap. 16 § Endast en redaktionell ändring från skall till ska i andra stycket. 

2 kap. 17 § Endast en redaktionell ändring från skall till ska. 

2 kap. 18 § En redaktionell ändring har skett från naturgasledning till gasledning 

och skall till ska. 

2 kap. 19 § En redaktionell ändring har skett från naturgasledning till gasledning 

och skall till ska. 

2 kap. 20 § En redaktionell ändring har skett från naturgasledning till gasledning 

och skall till ska. 

3 kap. 
3 kap. 1 § En redaktionell ändring har skett från naturgasledning till gasledning, 

överföring till transport och naturgas till gas. 

3 kap. 2 § En redaktionell ändring har skett från överföring till transport och 

naturgas till gas samt naturgasledning till gasledning. 

3 kap. 3 § En redaktionell ändring har skett från överföring till transport och 

naturgas till gas samt naturgasledning till gasledning. 
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3 kap. 4 § En redaktionell ändring har skett från överföring av naturgas till 

transport av gas och överföring till transport och naturgas till gas samt skall till 

ska. 

3 kap. 5 § En redaktionell ändring har skett från naturgasledning till gasledning, 

förgasningsanläggning till förångningsanläggning och transport istället för 

överföring. 

3 kap. 6 § En redaktionell ändring har skett från naturgasledning till gasledning, 

samt transport istället för överföring. 

3 kap. 7 § En redaktionell ändring har skett från transport istället för överföring 

samt naturgasledning till gasledning. 

3 kap. 8 § En redaktionell ändring har skett från naturgasledning till gasledning, 

överföring till transport samt naturgas till gas. 

3 kap. 9 § En redaktionell ändring har skett från överföring och till transport, 

naturgasmarknad till gasmarknad samt skall till ska. 

4 kap. 

4 kap. 1 § En redaktionell ändring har skett från förgasningsanläggning till 

förångningsanläggning. 

4 kap. 2 § En redaktionell ändring har skett från förgasningsanläggning till 

förångningsanläggning och från naturgas till gas. 

4 kap. 3 § En redaktionell ändring har skett från naturgaslager till gaslager och 

förgasningsanläggning till förångningsanläggning samt skall till ska. 

4 kap. 4 § En redaktionell ändring har skett från naturgas till gas och 

förgasningsanläggning till förångningsanläggning samt skall till ska. 

4 kap. 5 § En redaktionell ändring har skett från naturgas till gas och överföring till 

transport. 

4 kap. 6 § En redaktionell ändring har skett från förgasningsanläggning till 

förångningsanläggning och naturgas till gas. 

5 kap. 

5 kap. 1 § En redaktionell ändring har skett från naturgasföretag till gasföretag i 

rubriken, naturgas till gas och från överföring till transport. 

5 kap. 2 § En redaktionell ändring har skett från naturgas till gas och från 

överföring till transport och skall till ska. 
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6 kap.  

6 kap. 1 § En redaktionell ändring har skett från naturgasledning till gasledning 

och skall till ska. 

6 kap. 2 § En redaktionell ändring har skett från överföring till transport, 

förgasningsanläggning till förångningsanläggning och skall till ska. 

6 kap. 3 § En redaktionell ändring har skett från överföring till transport, naturgas 

till gas, skall till ska, överföringstariffer till transporttariffer. 

6 kap. 4 § En redaktionell ändring har skett från överföring till transport, naturgas 

till gas, förgasningsanläggning till förångningsanläggning samt skall till ska. 

6 kap. 5 § Paragrafen är ny och anger att en intäktsram ska fastställas i förväg för 

varje tillsynsperiod. Med intäktsram avses de samlade intäkter som ett gasföretag 

högst får uppbära genom nättariffer och andra intäkter från nätverksamheten 

under en tillsynsperiod. Att en intäktsram fastställs betyder inte att någon 

bedömning görs när det gäller de kundspecifika nättariffernas skälighet. I andra 

meningen upplyses om att det finns särskild bestämmelse om fastställande av 

intäktsramar för ett gasföretags intäkter från olika nät i 23 §. Bestämmelsen har i 

huvudsak sin motsvarighet i 1 kap. 5a§ och 5 kap. 1 § ellagen.  

6 kap. 6 § Paragrafen är ny och föreskriver att ett gasföretag ska lämna in ett 

förslag till intäktsram med tillhörande underlag för densamma så att det går att 

härleda hur gasföretaget har kommit fram till intäktsramen. Den 

uppgiftsskyldighet som föreskrivs i paragrafen kan kompletteras genom 

verkställighetsföreskrifter, dvs. med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen. Sådana 

föreskrifter kan avse bl.a. vilka uppgifter som ska lämnas och vid vilken tidpunkt 

gasföretaget ska fullgöra uppgiftsskyldigheten. 

Det kan inträffa att ett gasföretag inte lämnar in ett förslag till intäktsram och 

tillhörande uppgifter till grund för bedömning. Det finns därför skäl att betona att 

tillsynsmyndigheten trots detta måste meddela beslut om intäktsram i enlighet 

med vad som anges i 7 §. Tillsynsmyndigheten får då fatta ett beslut på annat 

tillgängligt underlag.  

Bestämmelsen har i huvudsak sin motsvarighet i 5 kap. 2 § ellagen.  

6 kap. 7 § Paragrafen är ny och anger bestämmelser om tidpunkt för utformning av 

beslut om fastställande av intäktsram. 

Av första stycket framgår att en intäktsram ska fastställas senast två månader 

innan en tillsynsperiod börjar. Med intäktsram avses de samlade intäkter som ett 

gasföretag högst får uppbära genom nättariffer och andra intäkter från 

nätverksamheten under en tillsynsperiod.  

Av andra stycket framgår att de uppgifter och metoder som varit till grund för 

beräkning av en intäktsram ska finnas angiven i fastställelsebeslutet. Detta är av 

vikt då en fastställd intäktsram i praktiken, när det gäller belopp, är preliminär då 

den bygger på prognostisering. Samma metod som använts vid fastställandet av en 

70 



intäktsram ska användas vid eventuell omprövning under en tillsynsperiod eller 

efter en tillsynsperiod. 

Bestämmelsen har i huvudsak sin motsvarighet i 5 kap 3 § ellagen.  

6 kap. 8 § Paragrafen är ny och det framgår att längden på en tillsynsperiod 

normalt ska vara fyra kalenderår. Detta ger gasföretaget möjlighet att välja att ta in 

lite högre intäkter ett år och kompensera detta genom att ta in lägre intäkter ett 

annat år. Bestämmelsen gäller även gasföretag med brutet räkenskapsår.  

Utgångspunkten är att det är fördelaktigt att samtliga gasföretag har samma 

tillsynsperiodslängd. Det kan dock förekomma fall där detta inte är möjligt. Så kan 

vara fallet om ett nytt gasföretag inleder sin nätverksamhet efter att den fyraåriga 

tillsynsperioden har börjat. Det går därför att avvika från den fyraåriga 

tillsynsperioden om det finns särskilda skäl. 

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 4 § ellagen.  

6 kap. 9 § Paragrafen är ny och i paragrafen finns en grundläggande bestämmelse 

om hur en intäktsram ska beräknas. Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för 

att bedriva transport av gas och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs 

för att bedriva verksamheten (kapitalbas). I 10 § finns en särskild bestämmelse om 

hur skäliga kostnader ska beräknas. 

Kapitalbasen behöver inte överensstämma med gasföretagets bokföring. 

Bestämmelser om beräkning av kapitalbasen finns i 12 §. En rimlig avkastning 

motsvarar den avkastning som fordras för att i konkurrens med alternativa 

placeringar med motsvarande risk kunna attrahera kapital för investeringar. Vid 

bedömning av vad som ska avses med en likartad risknivå ska beaktas att ett 

gasföretag bedriver en verksamhet där anslutningsskyldighet som huvudregel 

råder, men också en legal monopolverksamhet vid transmissionsverksamhet och i 

praktiken en monopolverksamhet vid distributionsverksamhet där kostnaderna i 

huvudsak får föras vidare till kunderna och därmed ger förhållandevis en lägre 

investeringsrisk.  

Första stycket i paragrafen har sin motsvarighet i 5 kap. 6 § ellagen medan andra 

stycket återfinns i 5 kap 7 § första och tredje stycket ellagen.  

6 kap. 10 § Paragrafen är ny och föreskriver hur skäliga kostnader i 

nätverksamheten ska beräknas vid fastställandet av en intäktsram. 

Av bestämmelsen framgår att som skäliga kostnader anses kostnader för en 

ändamålsenlig och effektiv drift av en nätverksamhet med likartade objektiva 

förutsättningar. 

I detta sammanhang får man skilja mellan påverkbara och icke påverkbara 

kostnader. Kostnader ett gasföretag inte kan påverka, t.ex. kostnader för ett 

överliggande nät och tillsynsavgifter till tillsynsmyndigheten, ska alltid anses som 

skäliga och accepteras i sin helhet. 
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Av bestämmelsen följer att det ska ställas krav på effektivitet på gasföretagen när 

det gäller påverkbara kostnader. Därvid ska ses till nätverksamhet med likartade 

objektiva förutsättningar. Det innebär att kostnader som inte kan anses spegla en 

ändamålsenlig och effektiv drift av nätverksamhet med likartade objektiva 

förutsättningar inte ska godtas. Vid utarbetande av modeller för effektivisering ska 

tillsynsmyndigheten ta hänsyn till de enskilda gasföretagens objektiva 

förutsättningar, t.ex. geografiska skillnader och nätens ålder. Eftersom 

intäktsramen ska fastställas i förväg får myndigheten ta fram en kostnadsnorm 

med hjälp av historiska data. Det finns ett visst utrymme för att vid fastställandet 

av en intäktsram tillgodoräkna ett gasföretag skäliga kostnader som överstiger de 

faktiska kostnaderna, nämligen om verksamheten bedrivs på ett mer effektivt sätt 

än kostnadsnormen förutsätter.  

 
Gasföretagen omfattas av lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena 

vatten, energi, transporter och posttjänster och ska därför upphandla varor och 

tjänster i enlighet med den lagen. Att upphandlingen har skett i föreskriven 

ordning behöver emellertid inte alltid innebära att kostnaden svarar mot en 

ändamålsenlig och effektiv drift. Upphandlingen kan nämligen ske vid ett tillfälle 

som är mindre gynnsamt för gasföretaget eller i en omfattning som inte är den 

mest ändamålsenliga ur kostnadssynpunkt. Det finns därför skäl att anmärka att 

gasföretaget inte ska kunna tillgodoräkna sig den faktiska kostnaden till den del 

denna ligger över kostnadsnormen endast med hänvisning till att det följt 

regelverket om upphandling. 

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 8 § första stycket ellagen.  

6 kap. 11 § Paragrafen som är ny anger hur kapitalbasen ska beräknas. Av 9 § 

framgår att med kapitalbas avses det kapital som krävs för att bedriva 

verksamheten. En sådan definition är förenlig såväl med en ordning där de 

faktiska tillgångarna läggs till grund för beräkningen som med att ha ett fiktivt nät 

som utgångspunkt. I paragrafen förtydligas vad som ska ingå i kapitalbasen. 

I första stycket anges till en början att kapitalbasen ska beräknas med 

utgångspunkt i de tillgångar som gasföretaget använder för att bedriva 

nätverksamheten. En tillgång som används i nätverksamheten måste inte ägas av 

gasföretaget för att ingå i kapitalbasen utan kan innehas av denne med 

nyttjanderätt. Med att användas ska förstås både sådana tillgångar som faktiskt är i 

bruk och egendom som i övrigt fyller en funktion, t.ex. reservmateriel. Vad som 

avses med nätverksamhet (transport av gas) framgår av 1 kap. 3 §. Att tillgångarna 

ska användas i nätverksamheten betyder inte att de måste vara av sådan karaktär 

att de endast kan brukas där, såsom t.ex. rörledningar, mät‐ och reglerstation, 

linjeventilstation, rensdonsstation, och kompressorstation. Även annan utrustning 

ingår om den utgör en del av verksamheten, som kan vara fallet med exempelvis 

ett IT‐system.  

Vid beräkningen av en intäktsram ska hänsyn kunna tas till kapitalbasens 

förväntade utveckling under tillsynsperioden. Därför anges i första stycket andra 

meningen att hänsyn ska tas till investeringar och utrangeringar under 

tillsynsperioden. Med investeringar kan avses både investeringar i det befintliga 

gasnätet och investeringar på grund av anslutningar av nya kunder. Med 
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utrangering avses värdeminskningar av betydelse för den regleringsmässiga 

kapitalbasen, dvs. inte nödvändigtvis de avskrivningar som kommer till uttryck i 

gasföretagets egen redovisning. Bestämmelsen tillåter att en investering som 

planeras för exempelvis år två i tillsynsperioden beaktas vid beräkningen av 

intäktsramen. Den påverkar kapitalbasen och beräknad kapitalkostnad först från 

den tidpunkt när den tas i bruk. Det är således inte avsikten att investeringen ska 

generera kapitalkostnad för hela perioden.  

Utrustning som kommer till användning får normalt antas behövas för att bedriva 

verksamheten. Tillgångar som inte krävs för driften ingår dock inte i kapitalbasen 

ens om de faktiskt brukas. Kunderna ska i princip inte behöva betala för tillgångar 

som av olika anledningar inte längre kan anses ha en berättigad funktion i 

nätverksamheten. Det kan emellertid finnas undantagssituationer där en sådan 

ordning är oskälig mot gasföretaget. Att en investering visat sig vara obehövlig 

beror inte sällan på omständigheter som helt eller delvis ligger utanför 

gasföretagets kontroll. I andra stycket finns därför en undantagsbestämmelse som 

tillåter att ett gasföretag vid beräkningen av en rimlig avkastning får tillgodoräkna 

sig investeringar trots att dessa i efterhand visat sig onödiga. En tillgång som inte 

behövs i verksamheten ska sålunda anses ingå i kapitalbasen om det skulle vara 

oskäligt att bortse från den. Vad som är oskäligt beror i stor utsträckning på 

omständigheterna i det enskilda fallet. Såväl orsakerna till att tillgången blivit 

onödig som de ekonomiska konsekvenserna för gasföretaget av att den inte ingår i 

kapitalbasen måste vägas in i bedömningen.  

Tillsynsmyndigheten fattar inte något särskilt beslut om fastställande av 

kapitalbasen. Av 7 § andra stycket följer emellertid att det i beslutet om 

fastställande av en intäktsram ska framgå bl.a. vilken kapitalbas som har legat till 

grund för beräkningen av en rimlig avkastning. 

I tredje stycket finns ett bemyndigande till regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten att meddela ytterligare föreskrifter om hur 

kapitalbasen ska beräknas. 

Bestämmelsen har i huvudsak sin motsvarighet i 5 kap. 9 § ellagen.  

6 kap. 12 § I paragrafen som är ny behandlas fall där ett beslut ska ändras efter 

ansökan av ett gasföretag.  

Av första stycket framgår att en förutsättning för att en intäktsram ska ändras 

medan tillsynsperioden pågår är att det finns omständigheter som kan medföra en 

väsentlig ökning av intäktsramen vid en omprövning efter tillsynsperioden eller 

att det annars finns särskilda skäl. Vad som menas med väsentligt och särskilda 

skäl får avgöras från fall till fall.  

Ett exempel på omständigheter som kan medföra en ökning av en intäktsram är att 

ett gasföretag avser göra investeringar utöver de planerade investeringar som 

anmäldes till tillsynsmyndigheten innan tillsynsperioden började. En sådan ökning 

av kapitalbasen under tillsynsperioden ska beaktas vid en omprövning enligt 13 §. 

Om investeringen medför en väsentlig ökning av intäktsramen, kan det ge 

anledning att ändra ramen redan under perioden.  
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Vid bedömningen av vad som är en väsentlig ökning bör man i första hand se till 

förhållandet mellan den aktuella justeringen av intäktsramen och den totala 

ramen. 

Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för en ändring bör man se till 

vilken typ av investering det är fråga om och vilken betydelse en prövning av 

intäktsramen har för gasföretaget. Ett starkt skäl för att få till stånd en prövning är 

om det föreligger ett uttalat riskmoment för gasföretaget, exempelvis därför att det 

är oklart om en investering kommer att godtas av tillsynsmyndigheten enligt 9 och 

11 §§.  

Bestämmelsen är sålunda främst avsedd att tillämpas när det gäller investeringar 

som tidigare inte prövats. När det däremot gäller kostnader, t.ex. kostnader för 

överliggande nät, föreligger ingen risk för gasföretaget även om dessa kostnader 

satts alltför lågt i fastställelsebeslutet, eftersom intäktsramen efter tillsynsperiodens 

slut kan justeras med gasföretagets skäliga kostnader under perioden enligt 14 och 

16 §§.  

Av andra stycket framgår att en ansökan om omprövning ska lämnas in till 

tillsynsmyndigheten. En ansökan om ändring av intäktsramen ska handläggas 

skyndsamt. Ett beslut av nätmyndigheten enligt paragrafen kan inte överklagas (jfr 

11 kap. 4 §).  

En slutlig prövning av intäktsramen kan ske efter tillsynsperioden med 

tillämpning av 14–16 §§. Tillsynsmyndigheten kommer då att pröva kostnaderna 

för tillkommande investeringar och även i övrigt beakta förhållanden som inte 

kunnat förutses vid det ursprungliga beslutet om fastställande. Investeringarna 

och andra tillkommande kostnader kan i så fall vara skäl att justera intäktsramen, 

även om de inte föranlett någon ändring under tillsynsperioden.  

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 10 § ellagen.  

6 kap. 13 § I paragrafen som är ny behandlas fall där tillsynsmyndigheten ska 

ändra fastställandebeslutet under den tillsynsperiod som intäktsramen avser utan 

att detta föranleds av en ansökan från gasföretaget.  

Punkterna 1 och 2 behandlar fall där fastställelsebeslutet blivit fel antingen på 

grund av att gasföretaget har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter eller att 

beslutet annars har fattats på ett uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag. I 

båda fallen gäller att felaktigheterna i mer än ringa omfattning har inverkat på 

intäktsramens storlek. Vid bedömningen av om en ändring är av ringa omfattning 

eller inte bör man se till beloppsändringens storlek i förhållande till hur stor den 

tidigare beslutade intäktsramen är.  

Av punkten 3 framgår att ett beslut även kan ändras om det föreligger särskilda 

skäl. Detta kan vara fallet om en lagändring eller en ny EG‐förordning gör det 

nödvändigt att justera intäktsramen. 

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 11 § ellagen.  
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6 kap. 14 § En ökning av intäktsramen bör som regel kunna ske endast på 

gasföretaget begäran. I första stycket finns en bestämmelse som gör det möjligt för 

gasföretaget att ta initiativ till en sådan omprövning. Teoretiskt sett kan en höjning 

av intäktsramen bli aktuell även vid en omprövning enligt 15 §, men det är 

tveksamt om något sådant kommer att ske i praktiken med hänsyn till att den 

bestämmelsen gäller fall där tillsynsmyndigheten funnit skäl att anta att ramen är 

för stor. Av andra stycket framgår att ansökan ska lämnas in till 

tillsynsmyndigheten. 

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 12 § ellagen.  

6 kap. 15 § Paragrafen som är ny innehåller bestämmelser om omprövning utan att 

ansökan krävs. Bestämmelserna tar sikte på fall där tillsynsmyndigheten vid sin 

granskning av den avslutade tillsynsperioden finner skäl att anta att de faktiska 

förhållandena under perioden varit sådana att den i förväg fastställda 

intäktsramen är för stor och att avvikelsen inte är ringa. Bestämmelsen innebär att 

tillsynsmyndigheten inledningsvis bör koncentrera sin granskning på de fall där 

det kan finnas skäl att minska intäktsramen för den aktuella perioden.  

Av första stycket framgår att tillsynsmyndigheten ska ompröva intäktsramen efter 

tillsynsperiodens slut om det finns skäl att anta att ramen är större än vad som är 

motiverat av senare kända förhållanden och avvikelsen inte är ringa. Omprövning 

ska ske redan när myndigheten finner skäl att granska intäktsramen närmare. I 

princip kan omprövning således äga rum utan att någon ändring sedan görs. En 

sådan situation kan emellertid antas bli ovanlig.  

Enligt andra stycket ska ett beslut i frågan om ändring av intäktsramen meddelas 

senast tio månader efter tillsynsperiodens slut om det inte finns särskilda hinder. 

Sådana kan föreligga t.ex. på grund av att ett gasföretag inte lämnat in fullständiga 

uppgifter i tid. Det framgår vidare att tillsynsmyndigheten måste underrätta 

gasföretaget, om myndigheten avser att meddela beslut i frågan om ändring efter 

utgången av tiomånadersperioden. I annat fall har myndigheten inte rätt att justera 

intäktsramen till nackdel för gasföretaget. Något formkrav för underrättelsen har 

inte ställts upp. Det är myndigheten som har att visa att gasföretaget har 

underrättats i tid. Myndigheten får själv avgöra hur den vill underrätta ett 

gasföretag. 

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 13 § ellagen.  

6 kap. 16 § I paragrafen som är ny finns bestämmelser om hur en omprövning 

enligt 14 eller 15 § ska genomföras. Bestämmelserna innebär i huvudsak att 

tillsynsmyndigheten ska ersätta de prognoser som har legat till grund för det 

tidigare beslutet med det faktiska utfallet. Med det faktiska utfallet åsyftas de 

verkliga förutsättningarna och omständigheterna, t.ex. genomförda investeringar 

och överförd energi under tillsynsperioden. Myndigheten ska tillämpa 9–10 §§. 

Utgångspunkten för omprövningen är de uppgifter och metoder som har använts 

vid fastställelsebeslutet. Myndigheten ska alltså tillämpa samma metoder som vid 

det beslut som fattades inför tillsynsperiodens början. Det är av stor betydelse för 

förutsägbarheten att gasföretaget vid varje givet tillfälle har möjlighet att självt 

kontrollera hur det ligger till i förhållande till fastställelsebeslutet. 
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Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 14 § ellagen.  

6 kap. 17 § I paragrafen som är ny anges att det kan vara påkallat att ändra ett 

gasföretags intäktsram med anledning av förvaltningsrätten har ändrat en 

intäktsram för ett annat gasföretag. Av första stycket framgår att en följdändring 

kan ske om grunden för ändringen av det andra gasföretagets intäktsram är 

tillämplig även för intäktsramen för andra gasföretag. Det kan t.ex. vara fråga om 

en justering av avkastningen på grund av att en procentsats vid användandet av 

WACC‐metoden har ändrats eller att en standardkostnad för en investering har 

justerats uppåt.  

Av andra stycket framgår att gasföretaget måste ge in ansökan om omprövning 

inom tre månader efter det att domstolsavgörandet vunnit laga kraft. Ansökan ska 

lämnas in till tillsynsmyndigheten. 

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 15 § ellagen.  

6 kap. 18 § Bestämmelsen i paragrafen, som är ny, avser fallet att 

tillsynsmyndigheten eller förvaltningsrätten efter ett överklagande har ändrat 

intäktsramen för en tidigare tillsynsperiod. Den tillsynsmyndigheten ska då, när 

ändringen har vunnit laga kraft, göra de följdändringar som det ändrade beslutet 

medför när det gäller intäktsramen för den följande tillsynsperioden, oavsett om 

den perioden pågår eller har avslutats. 

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 16 § ellagen.  

6 kap. 19 § I paragrafen, som är ny, framgår i första stycket att intäkterna kan 

periodiseras efter ansökan, om det finns särskilda skäl. Gasföretaget kan således få 

tillstånd att redovisa delar av intäkterna under kommande tillsynsperioder. Syftet 

med bestämmelsen är att undvika onödiga variationer i transporttarifferna. Vad 

som är särskilda skäl får bedömas i det enskilda fallet. Förutsättningar för 

periodisering kan normalt antas finnas om intäkterna från anslutningar eller 

flyttning av befintliga rörledningar under tillsynsperioden varit betydande i 

förhållande till de intäkter från anslutningar eller flyttningar som gasföretagen 

normalt har haft från berörda redovisningsenheter. Ett gasföretag kan t.ex. under 

perioden haft ett mycket stort antal anslutningar på grund av nyexploatering i en 

redovisningsenhet. Tillsynsmyndigheten har möjlighet att bestämma att intäkterna 

ska redovisas under den påföljande tillsynsperioden eller under flera perioder.  

Av andra stycket framgår att en ansökan om periodisering ska ha kommit in till 

tillsynsmyndigheten senast tre månader efter den tillsynsperiod då intäkterna 

uppkommit. 

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 17 § ellagen.  

6 kap. 20 § I paragrafen, som är ny, finns huvudregeln för vad som ska ske när ett 

gasföretags samlade intäkter under tillsynsperioden avvikit från intäktsramen. Det 

är endast intäkterna från nätverksamheten som ska jämföras med intäktsramen. 

Enligt bestämmelsen ska det belopp med vilket intäkterna överstigit eller 

understigit intäktsramen minska respektive öka ramen för den påföljande 

tillsynsperioden i förhållande till den period då intäkterna överstigit eller 
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understigit intäktsramen. Eftersom det i paragrafen anges att ett underskott ska 

höja intäktsramen påföljande tillsynsperiod, kan ett nätföretag inte samla på sig 

flera tillsynsperioders underskott. Om underskottet inte utnyttjas påföljande 

period, går det således förlorat. Dock finns möjlighet till undantag för omfattande 

investeringar som främjar gassystemet i sin helhet. Detta avgörs dock från fall till 

fall. Dels vad som anses utgöra ett främjande av gassystemet i sin helhet och dels 

antal tillsynsperioder som ett underskott kan utnyttjas. 

Bestämmelsen har delvis sin motsvarighet i 5 kap. 20 § ellagen.  

6 kap. 21 § Av paragrafen som är ny framgår att ett överdebiteringstillägg ska 

utgå, om de samlade intäkterna under en tillsynsperiod överstiger intäktsramen 

med mer än fem procent, och att överdebiteringstillägget ska minska intäktsramen 

för påföljande tillsynsperiod på motsvarande sätt som enligt 20 §.  

I andra stycket anges till en början att överdebiteringstillägget ska grundas på hela 

det belopp som överstiger intäktsramen. Överdebiteringstillägget ska beräknas 

efter en räntesats motsvarande den genomsnittliga under tillsynsperioden av 

Riksbanken fastställda referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett 

tillägg av femton procentenheter. Riksbanken fastställer en sådan referensränta för 

varje kalenderhalvår. Vid beräkningen av överdebiteringstillägget är det därför 

åtta sådana räntebeslut som tillämpas för att räkna fram den genomsnittliga 

räntan. 

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 21 § ellagen.  

6 kap. 22 § Av paragrafen som är ny framgår att en intäktsram som avser intäkter 

från ett ledningsnät inom en redovisningsenhet ska fastställas för varje 

redovisningsenhet för sig. En viktig avvikelse från denna regel finns emellertid i 

andra stycket. Om flera redovisningsenheter efter beslut av tillsynsmyndigheten 

redovisas samlat, ska dessa vid fastställandet av intäktsramen anses utgöra en 

redovisningsenhet. 

Bestämmelsen har sin huvudsakliga motsvarighet i 5 kap. 22‐23 § ellagen.  

 

6 kap. 23 § I paragrafen, som är ny, finns grundläggande bestämmelser om vilka 

konsekvenser det får för intäktsramen och gasföretagets skyldigheter enligt detta 

kapitel om redovisningsenheten överlåts under en tillsynsperiod.  

Av första stycket framgår till en början att den redan fastställda intäktsramen 

fortsätter att gälla för övertagaren av redovisningsenheten. Den som övertar 

redovisningsenheten träder även i övrigt i överlåtarens ställe när det gäller 

tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel på redovisningsenheten.  

I andra stycket finns bestämmelser för det fallet att intäktsramen inte gäller bara 

den redovisningsenhet som överlåts. Det är i sådana fall nödvändigt att anpassa 

principen att intäktsramen ska fortsätta att gälla för övertagaren. Överlåtaren och 

övertagaren ska fördela intäktsramen, liksom intäkter som överstiger eller 
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understiger intäktsramen samt överdebiteringstillägg, proportionerligt i 

förhållande till hur stor del av den samlade kapitalbasen som överlåtits. 

Om det  finns  särskilda  skäl kan  fördelningen göras på  ett  annat  sätt. Ett  sådant 

skäl  kan  vara  att  två  redovisningsenheter  nyligen  har  slagits  samman  till  en 

redovisningsenhet och de olika redovisningsenheternas nättariffer fortfarande inte 

är  enhetliga. Det  kan  i  så  fall  finnas  en  skillnad  i  överensstämmelse mellan det 

enskilda områdets  andel  i de  samlade  intäkterna  å  ena  sidan och  andelen  i den 

samlade kapitalbasen å den andra. Om en överlåtelse sker i detta läge, kan det vara 

nödvändigt att göra en mer rättvisande fördelning av intäktsramen i samband med 

överlåtelsen. 

 

Regleringen syftar till att fördela den befintliga intäktsramen mellan överlåtaren 

och övertagaren. Det ska således inte fastställas nya intäktsramar för de berörda 

koncessionerna. Den redan fastställda intäktsramen fortsätter att gälla fram till 

slutet av tillsynsperioden. 

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 25 § ellagen.  

6 kap. 24 § Av paragrafen, som är ny, framgår att fördelningen av intäktsramen 

m.m. ska godkännas av den myndighet som ska pröva frågan om överlåtelse. 

Enligt 2 kap. 13 § får en koncession inte överlåtas utan tillstånd av regeringen eller, 

efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.  

I andra stycket anges till en början att ett förslag till fördelning ska lämnas in till 

myndigheten tillsammans med de uppgifter som krävs för att pröva förslaget. För 

att inte försvåra en försäljning av en redovisningsenhet anges vidare att 

godkännandeförfarandet ska vara skyndsamt.  

Av 2 kap. 13 § andra stycket framgår att överlåtelsen inte får genomföras, om inte 

fördelningen har godkänts. Den godkända fördelningen bör bli bindande i och 

med att tillstånd lämnas och överlåtelsen genomförs. Det ska således inte meddelas 

ytterligare myndighetsbeslut om att slutligt fastställa fördelningen. 

Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 26 § ellagen.  

6 kap. 25 § För att beslut som rör intäktsramen ska kunna meddelas är det 

nödvändigt att samla in uppgifter från gasföretag. I 6 § och 24 § finns föreskrifter 

om skyldighet för ett gasföretag att lämna in uppgifter tillsammans med förslag 

om intäktsram respektive förslag om fördelning av en intäktsram vid överlåtelse 

av en redovisningsenhet. I flera fall kommer tillsynsmyndigheten emellertid ha att 

meddela beslut utan att något förslag eller någon ansökan har lämnats in, t.ex. 

enligt 15 §. Därför finns i paragrafen en bestämmelse om skyldighet för ett 

gasföretag att till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter som behövs för att i 

sådana fall meddela beslut om intäktsramen och i därmed sammanhängande 

frågor.  

Den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i paragrafen kan kompletteras genom 

verkställighetsföreskrifter, dvs. med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen. Sådana 

föreskrifter kan avse bl.a. vilka uppgifter som ska lämnas och vid vilken tidpunkt 

gasföretaget ska fullgöra uppgiftsskyldigheten. 
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Bestämmelsen har sin motsvarighet i 5 kap. 28 § ellagen.  

7 kap. 1 § En redaktionell ändring har skett från skall till ska. 

7 kap. 2 § En redaktionell ändring har skett från naturgaslager till gaslager, 

förgasningsanläggning till förångningsanläggning, naturgasledning till gasledning, 

överföring till transport, naturgasförsörjning till gasförsörjning samt naturgas till 

gas. 

7 kap. 3 § En redaktionell ändring har skett från överföring av naturgas till 

transport av gas. 

7 kap. 4 § En redaktionell ändring har skett från naturgas till gas och 

naturgassystemet till gassystemet. 

7 kap. 5 § En redaktionell ändring har skett från skall till ska. 

7 kap. 6 § En redaktionell ändring har skett skall till ska. 

7 kap. 7 § En redaktionell ändring har skett från naturgasledning till gasledning 

samt naturgas till gas. 

7 kap. 7 a § En redaktionell ändring har skett från naturgas till gas. 

7 kap. 7 b § En redaktionell ändring har skett från naturgas till gas. 

7 kap. 7 c § En redaktionell ändring har skett från naturgas till gas. 

7 kap. 7 d § En redaktionell ändring har skett från naturgas till gas. 

7 kap. 8 § En redaktionell ändring har skett från naturgas till gas. 

7 kap. 8 a § En redaktionell ändring har skett från naturgas till gas. 

7 kap. 8 b § En redaktionell ändring har skett från naturgas till gas. 

7 kap. 9 § En redaktionell ändring har skett från naturgasförbukare till 

gasförbrukare. 

7 kap. 10 § En redaktionell ändring har skett från naturgas till gas samt överföring 

av naturgas till transport av gas. 

7 kap. 11 § En redaktionell ändring har skett från skall till ska. 

7 kap. 12 § En redaktionell ändring har skett från naturgas till gas. 

8 kap. 1 § En redaktionell ändring har skett från överföring till transport samt 

naturgas till gas. 

8 kap. 3 § En redaktionell ändring har skett från överföring till transport, naturgas 

till gas samt skall till ska. 
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8 kap. 4 § En redaktionell ändring har skett från överföring till transport, naturgas 

till gas samt skall till ska. 

8 kap. 5 § En redaktionell ändring har skett från naturgasledning till gasledning. 

8 kap. 6 § En redaktionell ändring har skett från skall till ska. 

8 kap. 12 § En redaktionell ändring har skett från skall till ska. 

8 a kap. 1 § En redaktionell ändring har skett från naturgasledning till gasledning, 

förgasningsanläggning till förångningsanläggning och skall till ska. 

8 a kap. 2 § En redaktionell ändring har skett från skall till ska. 

8 a kap. 3 § En redaktionell ändring har skett från naturgasförsörjning till 

gasförsörjning. 

8 a kap. 4 § En redaktionell ändring har skett från naturgasförsörjning till 

gasförsörjning. 

8 a kap. 5 § En redaktionell ändring har skett från naturgasledning till gasledning. 

8 a kap. 8 § En redaktionell ändring har skett från naturgasförsörjning till 

gasförsörjning. 

9 kap. 1 § En redaktionell ändring har skett från naturgasledning till gasledning, 

förgasningsanläggning till förångningsanläggning. 

9 kap. 3 § En redaktionell ändring har skett från skall till ska samt från Europeiska 

gemenskapernas kommission till Europeiska kommissionen.  

9 kap. 5 § En redaktionell ändring har skett från skall till ska. 

10 kap. 1 § En förändrad hänvisning till den kommande förordningen. 

10 kap. 2 § Paragrafen, som är delvis ny, förelås en komplettering i första stycket 

att tillsynsmyndighetens begäran om upplysningar och ta del av de handlingar 

som behövs för tillsynen får förenas med vite. 

I andra stycket finns ett bemyndigande för regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten att meddela föreskrifter om insamling av de 

uppgifter som behövs för att meddela beslut om intäktsramen och i därmed 

sammanhängande frågor enligt 6 kap.. Förslaget innebär att en bestämmelse med i 

huvudsak samma syfte förs in i 6 kap. 24 §.    

10 kap. 4 § En redaktionell ändring har skett från skall till ska. 

10 kap. 6 § En redaktionell ändring har skett från naturgasföretag till gasföretag, 

naturgas till gas och skall till ska. 

10 kap. 10 § En redaktionell ändring har skett från skall till ska. 
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10 kap. 11 § En redaktionell ändring har skett från skall till ska. 

10 kap. 12 § En redaktionell ändring har skett från skall till ska. 

11 kap. 4 § I paragrafens första stycke föreslås ändringar som innebär att en rad 

beslut av tillsynsmyndigheten enligt 6 kap. får överklagas till förvaltningsrätten. 

De beslut som kan överklagas är beslut om fastställande av intäktsramen inför en 

tillsynsperiod (6 kap. 7 §), ändringar under tillsynsperioden på initiativ av 

tillsynsmyndigheten (6 kap. 13 §), omprövning efter tillsynsperioden (6 kap. 14‐15 

§§), omprövning som en följd av ett avgörande avseende ett annat gasföretag eller 

en tidigare tillsynsperiod (6 kap. 17‐18 §§), periodisering av intäkter (6 kap. 19 §) 

och fördelning av intäktsramen vid en överlåtelse av en redovisningsenhet (6 kap. 

24 §). Inga ändringar föreslås i andra stycket. 
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