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Sammanfattning 

Den svenska naturgasmarknaden regleras genom naturgaslagen. Enligt 7 kap. 8 a § natur-

gaslagen föreligger en skyldighet för innehavare av naturgasledningar att ingå avtal med en 

gasleverantör på marknaden om att denne ska agera anvisad leverantör i fall då gasförbru-

karen inte har ett giltigt avtal med en leverantör. Enligt bestämmelsen har dock gasleveran-

törerna på marknaden ingen skyldighet att ingå avtal med ledningsinnehavaren om att bli 

anvisad leverantör.  

Inom avtalsrätten är en fundamental princip avtalsfrihet. Principen innebär en rätt för indivi-

der att på egen hand avgöra huruvida avtal ska ingås, med vem avtal ska ingås och på vilka 

villkor. Avtalsfriheten är dock inte absolut, den är begränsad till följd av olika omständig-

heter och behov i samhället. Ett av undantagen till avtalsfriheten är kontraheringsplikten, 

skyldigheten att i vissa fall ingå avtal. Rättsfiguren finns inom olika rättsområden och moti-

veras ur olika perspektiv. Det har dock utvecklats en princip om en allmän kontraherings-

plikt, vilken är utgångspunkten i denna framställning. 

Skyldigheten för ledningsinnehavaren enligt 7 kap. 8 a § naturgaslagen innebär att lednings-

innehavaren åläggs en kontraheringsplikt. Genom denna framställning presenteras natur-

gasmarknaden och bakgrunden till denna bestämmelse i syfte att analysera kontraherings-

plikten som följer av stadgandet. Motivet till bestämmelsen kompareras med motiven till 

den allmänna kontraheringsplikten i syfte att analysera hur kontraheringsplikten i 7 kap. 8 a 

§ naturgaslagen förhåller sig till avtalsfriheten och den allmänna kontraheringsplikten. Det 

ifrågasätts huruvida skyldigheten som åläggs ledningsinnehavaren är att anse som motive-

rad samt huruvida ett avtalsförhållande är det optimala verktyget för att uppnå det faktiska 

syftet med bestämmelsen.  
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Abstract 

The Swedish natural gas market is regulated through the Swedish Natural Gas Act. In 

accordance with the Natural Gas Act chapter 7 section 8 a the owner of the natural gas pi-

pelines is obliged to enter into an agreement with a gas supplier regarding becoming an as-

signed gas supplier when gas users do not have a contract with a gas supplier. According to 

the regulation gas suppliers are not obliged to enter into an agreement with the owner of 

the pipelines regarding becoming assigned suppliers.  

Contractual freedom is a fundamental principle in Swedish contract law. The principle gives 

the right to every individual to decide whether or not to enter into an agreement, with 

whom to enter the agreement and on which terms. However, the contractual freedom is 

not absolute, it is limited by various circumstances and needs within society. One of the ex-

ceptions from contractual freedom is the obligation to contract. The principle occurs in diffe-

rent judicial areas and is motivated out of different perspectives. However, a principle of 

general obligation to contract has been identified and is the basis for comparison in this 

thesis. 

The obligation imposed on the owner of the pipelines according to the Natural Gas Act 

chapter 7 section 8 a means that the owner of the pipelines has an obligation to contract. 

The background to this regulation is presented for the purpose of analyzing the obligation 

to contract as a consequence of the regulation. The motives of the regulation are compared 

to the motives of the principle of general obligation to contract in order to analyze the re-

lationship between the obligation to contract according to the regulation, the contractual 

freedom and the principle of general obligation to contract. The obligation imposed on the 

owner of the pipelines is questioned alongside the choice to achieve the purpose of the re-

gulation through contract. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Inom EU har medlemsstaterna gemensamt beslutat1 att öppna naturgasmarknaden för 

konkurrens. Den 1 juli 2007 avreglerades därför naturgasmarknaden för gasförbrukare, vil-

ket innebär att gasförbrukare kan välja leverantör av naturgas på samma sätt som elleveran-

tör kan väljas. Avregleringen innebär att naturgasföretagen måste dela upp sin verksamhet i 

två företag, ett som levererar produkten naturgas och ett som säljer överföringen av natur-

gas. Alla gaskunder ingår således nya avtal med två företag.2 Avtalen regleras av allmänna 

avtalsvillkor som är framtagna av branschorganisationen Svenska Gasföreningen och Kon-

sumentverket.3 

Det är dock inte enbart gasförbrukare som ingår mer än ett avtal. För att naturgasmark-

naden ska fungera förutsätts att en rad olika aktörer ingår avtal med varandra.4 Den avtals-

rättsliga huvudprincipen är avtalsfrihet, men principen är begränsad inom svensk rätt, ex-

empelvis genom undantag om kontraheringsplikt.5 Undantaget har tillämpats av lagstiftaren 

även på naturgasmarknadens område. I samband med att marknaden öppnades för 

konkurrens aktualiserades frågan om anvisad gasleverantör och diskussion6 fördes kring 

införandet av en reglering på området. Detta resulterade i införandet7 av den bestämmelse 

som är föremål för diskussion i denna framställning, nämligen 7 kap. 8 a § naturgaslagen 

(2005:403).  Den ifrågavarande bestämmelsen innebär en skyldighet för ledningsinnehavare 

att, under vissa omständigheter, ingå avtal med en gasleverantör. Då skyldigheten innebär 

ett avsteg från avtalsfriheten ifrågasätts här huruvida syftet med bestämmelsen är motiverat 

i förhållande till den allmänna kontraheringsplikten med avtalsfriheten som utgångspunkt. 

 

                                                
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den  

inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG, artikel 23. 

2 Regeringens proposition 2008/09:168 Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna, s. 38. 

3 http://www.goteborgenergi.se/Privat/Produkter_och_priser/Gas/Naturgasmarknaden_avregleras. 

4 Naturgasmarknadens struktur utvecklas i kapitel 2. 

5 Se vidare kapitel 3. 

6 Se t.ex. SOU 2003:113 El- och naturgasmarknaderna – europeisk harmonisering. 

7 Lag (2009:581) om ändring i naturgaslagen. 
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1.2 Syfte 
Ändamålet med denna uppsats är att analysera huruvida regeln i 7 kap. 8 a § naturgaslagen 

avseende ledningsinnehavares kontraheringsplikt är motiverad i förhållande till den all-

männa kontraheringsplikten, samt hur ledningsinnehavares kontraheringsplikt förhåller sig 

till avtalsfriheten. 

1.3 Avgränsning 
På naturgasmarknaden ingås som ovan nämnts diverse avtal av varierande karaktär. Genom 

denna framställning behandlas dock endast rättsförhållandet mellan gasledningsinnehavare 

och gasleverantör, då syftet är att diskutera den kontraheringsplikt som föreligger för led-

ningsinnehavare att ingå avtal med leverantör om att denne ska vara anvisad leverantör. Så-

ledes berörs inte den kontraheringsplikt som uppkommer för gasförbrukare till följd av att 

ett avtal ingås mellan ledningsinnehavare och leverantör, även om det rättsförhållandet är 

synnerligen intressant i sig. Ledningsinnehavares kontraheringsplikt gentemot andra aktörer 

på marknaden utelämnas också i detta sammanhang. Endast i den mån det erfordras för att 

belysa omständigheter relaterade till det aktuella rättsförhållandet nämns övriga avtalsför-

hållanden på området.  

Det ska här också påpekas att kontraheringsplikt förekommer inom diverse olika rättsom-

råden. Alla de olika fallen där en part åläggs kontraheringsplikt utreds inte i denna framstäl-

ling. Endast den allmänna kontraheringsplikten behandlas för att analysera huruvida syftet 

med ledningsinnehavarens kontraheringsplikt är förenligt med motiven till kontraherings-

plikt i allmänhet. 

Bestämmelsen som innebär en kontraheringsplikt för ledningsinnehavaren återfinns i na-

turgaslagens 7 kapitel, närmare bestämt i 8 a §. 7 kapitlet reglerar övergripande systeman-

svar och balansansvar, varför även dessa begrepp behandlas i det följande. Begreppen ut-

vecklas dock endast i den mån det är avgörande för förståelsen av den aktuella bestämmel-

sen. 

Då den förevarande frågeställningen avser kontraheringsplikt behandlas syftet ur ett avtals-

rättsligt perspektiv, delvis genom att i sammanhanget relevant grundläggande avtalsrätt pre-

senteras. Det ligger inom ramen för uppsatsens syfte att komparera den aktuella bestäm-

melsen om kontraheringsplikt i naturgaslagen med den allmänna kontraheringsplikten, var-

för särskild vikt läggs vid principen om avtalsfrihet och undantaget kontraheringsplikt. Så-

ledes redogörs endast i viss omfattning för övriga avtalsrättsliga aspekter. 
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1.4 Metod och material  
I denna framställning används en traditionell rättsdogmatisk metod,8 exempelvis genom att 

gällande rättsregler på olika områden och dessa områdens struktur beskrivs. En deskriptiv 

metod9 används för att beskriva rättsläget och en komparativ metod10 används för att jäm-

föra den allmänna kontraheringsplikten med kontraheringsplikten som följer av 7 kap 8 a § 

naturgaslagen. Med rättsläget avses gällande rätt. Således behandlas de normer som finns 

inom rättsområdet och på vilket sätt de är avseeda att tillämpas enligt tillgängliga rättskällor. 

Olika stadganden har tolkats med hjälp av en logisk-grammatisk tolkning för att fastställa 

syftet med olika formuleringar. Avseende vissa enskilda begrepp har en lexikalisk tolkning 

använts.11  

Den primära rättskällan är lagtexten, vilket i denna framställning särskilt innebär 7 kapitlet i 

naturgaslagen. Utöver lagstiftningen hänvisas även till de EU-direktiv som lagtexten bygger 

på. Vad avser rättspraxis finns inte mycket att tillgå inom det aktuella rättsområdet. Ett 

äldre rättsfall12 som har haft betydelse för kontraheringsplikten i stort är vad som står att 

finna. Kontraheringsplikten som behandlas i rättsfallet är dock så avlägsen, både vad gäller 

syfte och omständigheter, att det framstår som långsökt att diskutera domen i denna upp-

sats. Rättsfallet lämnas därför utan avseende i denna framställning. 

Domstolen prövade i rättsfallet rätten att bli medlem i en ideell förening. Då föreningen var ett fack-
förbund konstaterades av högsta domstolen att käranden var väsentligen beroende av ett medlemskap 
i förbundet för att kunna få en anställning inom sitt yrkesområde. Käranden uppfyllde även kraven en-
ligt föreningens stadgar och den samlade bedömningen gav att föreningen inte kunde neka käranden 
ett medlemskap. Domen ger uttryck för en princip om att en part som är väsentligen beroende av ett 
avtalsförhållande inte ska nekas rätten till att ingå ett sådant avtal.13 I rättsfallet behandlas således inte 
de fall där en part åläggs en skyldighet att ingå avtal utan att motparten har uttryckt en vilja därom. Så-
ledes faller den kontraheringsplikt som stadgas utanför ramen för denna framställning. 

 

                                                
8 Här förutsätts metodens befintlighet. Användningen av metoden i denna framställning är till stor del fören-
lig med definitionen som presenteras av Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249-250. Det råder 
emellertid delade meningar om huruvida en generell juridisk metod är att anse som ett vedertaget koncept. Se 
exempelvis Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, En lärobok i Allmän Rättslära s. 411-420. 

9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Ämne, material, metod, och argument. s. 66. 

10 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Ämne, material, metod, och argument, s. 76.  

11 Strömholm, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, En lärobok i Allmän Rättslära s. 447-448. 

12 NJA 1948 s. 513.  

13 Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 74. 



 

 
5 

Ändamålet med denna uppsats är att analysera syftet med en bestämmelse i naturgaslagen. 

Således används i en omfattande utsträckning förarbetena till lagstiftningen som rättskälla. 

Naturgasmarknaden presenteras till stor del med hjälp av olika propositioner till naturgasla-

gen samt Statens offentliga utredningar. Här hänvisas utöver förarbetena också till en rap-

port från Energimarknadsinspektionen där naturgasmarknaden beskrivs på ett översiktligt 

och lättillgängligt sätt. Kapitel 4, som behandlar bestämmelsen om ledningsinnehaveres 

kontraheringsplikt gentemot anvisad leverantör, bygger till stora delar på propositionen till 

7 kap. 8 a § naturgaslagen. Även ett förslag14 som Svenska Kraftnät utformade till följd av 

ett regleringsbrev 2006 tillmäts betydelse i detta sammanhang. Förslaget ger ledning till hur 

syftet med bestämmelsen ska förstås utöver den information som ges i propositionen till 

bestämmelsen.  

Avseende valet av litteratur kan anföras följande. Avtalsrätten presenteras med hjälp av ett 

antal olika verk som översiktligt behandlar avtalsrätten och avtalsfriheten. Vad gäller kon-

traheringsplikten behandlas även den på ett sätt som möjliggör en grundläggande förståelse 

för principen. För en mer ingående redogörelse av principen om den allmänna kontrahe-

ringsplikten används verket Pehrson, Kontraheringsplikt, från 1977. Verket kompletteras med 

en artikel15 från 1976, som Pehrson hänvisar till i sin framställning.16 Inget uppdaterat 

material som behandlar kontraheringsplikten ingående har kunnat finnas i litteraturen. 

Detta torde dock sakna betydelse då ingenting tyder på att principen om allmän kontrahe-

ringsplikt har förändrats avsevärt sedan verket och artikeln utkom.   

För att få en verklighetsförankring i förhållande till ämnet och belysa hur bestämmelsen i 7 

kap. 8 a § naturgaslagen tillämpas i praktiken genomfördes en intervju med David Borg, av-

talsansvarig på Göteborg Energi. Samtalet gav framför allt en bredare förståelse för hur be-

stämmelsen tillämpas i förhållande till standardavtalet för överföring av naturgas. Det ska 

här påpekas att samtalet inte finns transkriberat och således återges inte den exakta ordaly-

delsen av vad som sades då det inte fanns utrymme för att genomföra en regelrätt intervju 

under samtalet. Med detta sagt tillmäts informationen ändå betydelse i denna framställning 

då den ger ett exempel på hur avtalet tillämpas i praktiken. Resultatet av intervjun är ett 

                                                
14 I Näringsutskottets betänkande 2008/09:NU23 Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna, 
s. 4, hänvisas till förslaget. 

15 Victorin, Om kontraheringstvång inom förmögenhetsrätten, SvJT 1976 s. 436. 

16 Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 2. 
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komplement till de traditionella rättskällorna och värderas med detta som utgångspunkt. 

Ämnet har även i största allmänhet diskuterats17 med Torbjörn Claesson, advokat på Von 

lode advokat AB, som har en mångårig erfarenhet av naturgasmarknaden och dess avtals-

förhållanden. Diskussionen har varit givande och bidragit med olika infallsvinklar i förhål-

lande till ämnet. Informationen som framgick av det samtalet har dock använts i begränsad 

omfattning. 

1.5 Terminologi 
Här ska ett antal förtydliganden göras avseende valet av vissa begrepp. Användningen av 

begreppet kontraheringsplikt18 i förhållande till bestämmelsen i 7 kap. 8 a § naturgaslagen 

grundar sig på ordalydelsen i propositionen19 till lagrummet. Det anförs här att bestämmel-

sen innebär en skyldighet för ledningsinnehavaren att teckna avtal, varför begreppet kon-

traheringsplikt används genomgående i denna framställning. Ledningsinnehavarens kontra-

heringsplikt avseende anvisad leverantör syftar således till ledninginnehavarens skyldighet 

enligt 7 kap. 8 a § naturgaslagen. 

Vad avser den allmänna kontraheringsplikten konstateras följande. Det råder delade meningar 

om huruvida en princip om allmän kontraheringsplikt faktiskt föreligger. Diskussionen 

kring den allmänna kontraheringspliktens existens ligger inte inom ramen för denna upp-

sats och kommer därför inte att föras här. Avsikten här är endast att förtydliga att begrep-

pet används som en utgångspunkt för framställningen då argumenten för en allmän kon-

traheringplikt kompareras med kontraheringplikten i 7 kap. 8 a § naturgaslagen. 

Frågeställningen i denna uppsats är i grund och botten avtalsrättslig. Dock förutsätter för-

ståelsen av den avtalsrättsliga aspekten en viss grad av kunskap vad det gäller de förhållan-

den som råder på naturgasmarknaden. Exempelvis finns en rad olika aktörer som läsaren 

med fördel bör hålla reda på. Här kan det uppstå terminologiska problem då det inom 

branschen används en uppsjö av synonymer för de olika aktörerna på marknaden. I natur-

gaslagen används begreppen ledningsinnehavare, leverantör och gasförbrukare. Med gasförbrukare 

avses både näringsidkare och konsumenter. Alternativ till dessa är exempelvis nätägare, 

gashandelsföretag och slutförbrukare. För dessa centrala aktörer används i denna framställ-

                                                
17 Se bilaga 2. 

18 I doktrin används olika synonymer till begreppet, som exempelvis kontraheringstvång. I denna framställ-
ning används genomgående begreppet kontraheringsplikt. 

19 Prop. 2008/09:168 s. 38. 
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ning begreppen i lagtexten konsekvent, men läsaren bör ha i åtanke att diverse synonymer 

förekommer i exempelvis förarbetena. 

Ytterligare ett begrepp som är av vikt för förståelsen av naturgasmarknaden är balans. På 

naturgasmarknaden, men också på elmarknaden, talas ofta om balans i systemet. Det som 

behöver balanseras är mängden gas respektive el som finns i systemet. När uttag av gas el-

ler el sker genom gasförbrukarens användning måste samma mängd gas respektive el tillfö-

ras systemet för att balansen ska upprätthållas. Förutsättningarna för upprätthållande av ba-

lans är inte de samma på naturgasmarknaden och elmarknaden, vilket utvecklas i det föl-

jande. 
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2 Naturgasmarknaden 

2.1 Bakgrund  
1985 introducerades naturgasen på den svenska energimarknaden.20 Utmärkande för den 

svenska naturgasmarknaden är att en liten andel förbrukare står för stora delar av den totala 

förbrukningen.21 En viktig skillnad mellan förhållandena på naturgasmarknaden och många 

andra avtalsförhållanden är att naturgasen kan vara av väsentlig betydelse för ett hushåll då 

den används för exempelvis matlagning och uppvärmning.22 Slutförbrukarna av naturgas är 

dels konsumenter i privata hushåll, dels industrier som använder naturgasen till såväl 

bränsle som råvara i sina processer. Naturgas används även som drivmedel för fordon och i 

fjärrvärmeverk samt kraftvärmeproduktion.23 

Initialt reglerades verksamheten genom lagen (1978:160) om vissa rörledningar.  Då 

gasförbrukaren endast kunde köpa gas från innehavaren av den rörledning genom vilken 

gasen överfördes till honom fanns i egentligen ingen marknad för naturgasen. Under 1990-

talet inleddes inom EU ett arbete med att avreglera energimarknaderna. Arbetet resulterade 

i det så kallade gasmarknadsdirektivet24 som genomfördes i Sverige genom naturgaslagen 

(2000:599).25  

Ytterligare utveckling inom EU skedde genom att det ovan nämnda gasmarknads-

direktivet26 reviderades och härigenom fastställdes bland annat gemensamma regler för 

överföring, distribution och lagring. Följden av direktivet blev att den idag gällande natur-

gaslagen (2005:403) infördes27 och marknaden öppnades upp stegvis i enlighet med artikel 

23 i direktivet. Sedan 2007 har alla gasförbrukare rätt att fritt välja gasleverantör. 

                                                
20 Prop. 2008/09:168 s. 34. 

21 SOU 2010:30 Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas - Fortsatt europeisk harmonisering, s. 306. 

22 Prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, 
m.m s. 135. 

23 SOU 2010:30 s. 305. 

24 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/30/EG av den 22 juni 1998 om gemensamma regler för den inre 
marknaden för naturgas. 

25 Regeringens proposition 1999/2000:72. Ny naturgaslag. 

26 Direktiv 2003/55/EG. 

27 Regeringens proposition 2004/05:62.  
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2.2 Funktion och struktur 

2.2.1 Naturgasnätet 

Det svenska naturgasnätet försörjer idag ett trettiotal kommuner i landet. Sverige pro-

ducerar inte naturgas, utan all naturgas som används i landet kommer från de danska gasfäl-

ten i Nordsjön till Klagshamn i Malmö. Från Danmark går också ledningar till andra länder, 

vilket innebär att Sverige är sammankopplat med det europeiska naturgassystemet. För att 

få bygga den infrastruktur som behövs för en fungerande naturgasmarknad krävs enligt 2 

kap. 1 § naturgaslagen ett tillstånd från regeringen, även kallat koncession.  

Ledningsnätet delas in i transmissions- och distributionsledningar.28 Transmis-

sionsverksamheten bedrivs av bolaget Swedegas AB som äger och driver stamledningen 

och vissa grenledningar samt E.ON Gas Sverige som äger och driver grenledningar. Distri-

butionsverksamheten bedrivs av ytterligare ett fåtal företag. I transmissionsledningar sker 

överföringen under högt tryck och följs av en tryckreducering i så kallade mät- och reg-

lerstationer innan distributions- och servisledningar transporterar gasen till gasförbrukare.29 

Förutom gasledningar finns också ett naturgaslager som ägs av E.ON Gas Sverige. Eft-

ersom gas kan komprimeras finns en möjlighet till korttidslagring i transmissionssystemet, 

så kallad ”line pack”. Möjligheten att lagra gas innebär att om en obalans uppstår i systemet 

kan den regleras med hjälp av gas som finns lagrad, varför momentan balans inte krävs. 

Denna egenskap gör att gassystemet är mer fördelaktigt än ett elnät då el inte kan lagras 

och upprätthållande av balans alltid är nödvändigt. Dock är användningen av lager endast 

en kortsiktig lösning, varför det är av betydande vikt att ny naturgas tillförs systemet kon-

tinuerligt.30 

2.2.2 Gasleverantören 

Ledningsinnehavaren svarar för att gasen överförs genom det svenska ledningsnätet fram 

till gasförbrukarens uttagspunkt. Gasleverantörens prestation är att se till att det svenska 

ledningsnätet tillförs lika mycket gas som dennes kunder tar ut från ledningssystemet. Det 

är för denna prestation som förbrukarna betalar.31 När den nya lagen trädde i kraft infördes 

                                                
28 Se bilaga 1. 

29 SOU 2010:30 s. 306 f. 

30 SOU 2010:30 s. 312 och EI R2008:16 s. 18. 

31 Prop. 2008/09:168 s. 35. 
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en bestämmelse i 3 kap. 2 § första stycket som innebär att ledningsinnehavare inte får bed-

riva handel med gas. Gasleverantörer kan således inte vara ledningsinnehavare. Till följd av 

marknadsöppningen får leverantörer sälja gas till vilken gasförbrukare som helst, oavsett till 

vilken naturgasledning denne är ansluten. Om en gasleverantör inte köper in lika mycket 

naturgas som dennes kunder förbrukar uppstår en brist på naturgas i det svenska naturgas-

systemet.32 Gasleverantören köper in naturgas från en gasproducent eller från andra gas-

leverantörer, inhemska och utländska, och säljer den vidare till gasförbrukaren i konkurrens 

med övriga leverantörer på marknaden. 

 

En gasleverantör har således flera parallella roller. Leverantören säljer naturgas till gasför-

brukaren, står som balansansvarig och köper samtidigt in gas från gasproducenter i rollen 

som gashandlare. I Sverige råder fri etableringsrätt för gasleverantörer. Det sker således inte 

någon prövning av företagets lämplighet att bedriva verksamheten och förs heller inte 

några officiella register över vilka gasleverantörer som agerar på den svenska marknaden.33  

2.2.3 Avtalsförhållanden mellan aktörer på marknaden 

Endast en gasproducent kan se till att ett ledningssystem tillförs naturgas rent fysiskt. 

Gasproduktion förekommer som ovan nämnt inte i Sverige, utan all gas som förbrukas här 

levereras från Danmark. När det gäller leveranser till kunder i Sverige finns det vanligtvis 

flera leverantörsled mellan producenten och förbrukaren.34 

Gasförbrukaren tecknar ett anslutnings- och överföringsavtal med den ledningsinnehavare 

till vilken gasförbrukaren är ansluten. Ledningsinnehavaren tecknar i sin tur ett nätavtal 

med överliggande ledningsinnehavare. Kedjan av nätavtal mellan under- och överliggande 

ledningsinnehavare löper ända fram till gränsstationen i Danmark där transmis-

sionssystemet börjar.35 Till följd av dessa avtalsförhållanden betalar slutförbrukaren endast 

för överföringen till den ledningsinnehavare till vilken slutförbrukaren är ansluten.36 

Genom att ett avtal tecknas mellan gasförbrukare och ledningsinnehavare har ledning-

                                                
32 Prop. 2004/05:62 s. 236. 

33 SOU 2010:30 s. 313. 

34 Prop. 2008/09:168 s. 35. 

35 EI R2008:16 s. 21. 

36 SOU 2004:129 El- och naturgasmarknaderna - Energimarknader i utveckling, s. 387. 
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sinnehavaren endast åtagit sig att till gasförbrukaren överföra gas. Utöver detta 

avtalsförhållande krävs också att gasförbrukaren ingår avtal med en gasleverantör.37 För att 

säkerställa att balansen i naturgassystemet upprätthålls ingås också avtal om 

ansvarsfördelning för aktörer på marknaden som regleras genom särskilda bestämmelser i 

naturgaslagen.38  

2.3 Ansvarsbestämmelser 

2.3.1 Systemansvar 

Affärsverket svenska kraftnät har utsetts till att vara systemansvarig myndighet för natur-

gassystemet, i enlighet med 7 kap. 1 § naturgaslagen.39 Systemansvar innebär40 ett över-

gripande ansvar för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av 

naturgas i det nationella naturgassystemet, 7 kap. 1 § naturgaslagen. Detta sker genom att se 

till att trycket i gasnätet hålls på en sådan nivå att reserver finns för störningar i överföring-

en av gas.  Naturgassystemet kräver inte absolut balans mellan inmatning och uttag vid var-

je givet tillfälle, till skillnad från elsystemet. Det finns dock en undre gräns för den mängd 

naturgas som måste finnas i systemet för att detta ska fungera. Ansvaret omfattar även att 

se till att trycket inte överstiger gränsen för vad som är tillåtet. Obalans uppstår när uttaget 

inte motsvarar planerad inmatning. Om större obalanser uppstår måste den som är system-

ansvarig se till att naturgassystemet tillförs mer eller mindre gas, alternativt att uttaget av 

gas från systemet ökar eller minskar, 7 kap. 2 § naturgaslagen.41 Som framgår av naturgasla-

gen gäller ansvaret endast på kort sikt, ansvaret innebär balanshållningen med användning 

av den mängd naturgas som står till buds vid varje givet tillfälle. Om den tillgängliga natur-

gasen plötsligt minskar betydligt till följd av någon störning i systemet eller till följd av nå-

gon annan omständighet som är utanför den systemansvariga myndighetens kontroll, ligger 

det inte inom ramen för myndighetens ansvar att komma tillrätta med dessa störningar. 

Motsvarande gäller om en obalans på lång sikt uppstår, exempelvis om tillgången på natur-

                                                
37 SOU 2010:30 s. 313. 

38 Prop. 2004/05:62, s. 107. 

39 21 § Naturgasförordningen (2006:1043). 

40 Ansvaret kan även innebära en skyldighet att, om nödvändigt, utveckla överföringssystemet och dess länkar 
till andra system för att garantera försörjningstrygghet. Således erfordras ett tekniskt driftansvar. Se prop. 
2004/05:62, s. 108. 

41 Prop. 2008/09:168 s. 36. 
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gas av någon anledning minskar avsevärt.42 Innan marknaden öppnades upp för konkurrens 

behövdes inte bestämmelserna om systemansvar. Ledningsinnehavaren ensam levererade 

all naturgas till de gasförbrukare som var anslutna till hans ledningsnät, vilket innebar att 

det var ledningsinnehavarens ansvar att köpa in lika mycket naturgas som gasförbrukare 

använde. Enligt 7 kap. 1 § är dock systemansvaret begränsat till att avse ett ansvar för att 

inmatning på och uttag från naturgassystemet hålls på en balanserad nivå. Således måste 

den systemansvariga myndigheten få ekonomisk ersättning för den naturgas som tillförs sy-

stemet då det hamnar i obalans. Den balansansvarige aktören har ansvaret för denna er-

sättning.43  

2.3.2 Balansansvar 

Balansansvar är ett ekonomiskt ansvar som gasleverantörer har för att balansen i det na-

tionella naturgassystemet upprätthålls mellan tillförd mängd gas och uttagen mängd gas i de 

inmatnings- och uttagspunkter som balansansvaret omfattar. En aktör åtar sig balansansvar 

genom att teckna ett balansavtal med den systemansvariga myndigheten. Genom balan-

savtalet åtar sig den balansansvarige att upprätthålla balansen på dygnsbasis. Balanseringen 

sker genom att planera, följa upp och rapportera till den systemansvarige.44 För att kunna 

fullgöra sitt systemansvar måste den systemansvariga myndigheten få information om vil-

ken mängd naturgas som kommer att matas in på och tas ut från överföringssystemet och 

även var och när detta kommer att ske. Den informationen som den systemansvariga myn-

digheten behöver ska därför lämnas av de balansansvariga aktörerna på naturgasmark-

naden.45 7 kap. 4 § 1 stycket 1 men. naturgaslagen innebär de facto att det är gasleverantö-

ren som har ansvaret för att det finns balansansvariga för alla de uttagspunkter där han le-

vererar naturgas. Om gasleverantören har tecknat ett balansavtal kan denne åta sig balans-

ansvaret för alla sina uttagspunkter. I annat fall måste han genom avtal se till att någon an-

nan åtar sig detta ansvar. För denna tjänst får han i så fall betala ersättning till den balans-

ansvarige. Varje leverantör gör inför varje dygn en beräkning av hur mycket gas hans 

kunder kan tänkas ta ut från systemet och därefter ser han till att lika mycket gas tillförs 

systemet. En leverantör kan också teckna ett avtal med en annan aktör på naturgas-

                                                
42 Prop. 2004/05:62 s 233. 

43 Prop. 2004/05:62 s 236. 

44 Prop. 2008/09:168 s. 36. 

45 Prop. 2004/05:62 s 235. 
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marknaden, som har ingått ett avtal med Svenska kraftnät om balansansvar, om att den ak-

tören åtar sig balansansvaret för leverantörens kunder. Enligt 7 kap. 4 § naturgaslagen är en 

förutsättning för att ett gasleverantören ska få sälja naturgas på den svenska naturgas-

marknaden att någon har åtagit sig balansanvaret för dennes kunder.46 

 

 

 

 

                                                
46 Prop. 2008/09:168 s. 36. 
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3 Avtalsrätt 

3.1 Allmänt om avtal 
Avtalet är i första hand ett medel för att utbytet av varor och tjänster ska fungera med syfte 

att främja den ekonomiska omsättningen. Det är också genom avtal som rättsförhållanden 

av varaktig karaktär regleras, exempelvis hyresavtal och anställningsavtal.47 Innebörden av 

att juridiskt rubricera en företeelse som ett avtal blir att ett särskilt system av rättsregler blir 

tillämpligt.48 

I doktrin49 definieras tre olika grundproblem inom avtalsrätten, nämligen frågan om hur av-

talsbundenhet uppstår, vad ett avtal innebär och vad följden av ett avtalsbrott blir. Avtals-

rätten behandlas i denna framställning inom ramen för det första grundproblemet då av-

talsfriheten och kontraheringsplikten främst är förknippade med ett avtals uppkomst. Ge-

nom att parterna binds samman och utpekas genom ett avtal uppfylls avtalets mest grund-

läggande syfte, partsbindningsfunktionen, som innebär att ett rättsförhållande av mer eller 

mindre varaktig karaktär uppstår.50 

3.2 Avtalsfrihet 
Avtalsfriheten är i vårt samhälle ett uttryck för den liberala marknadsideologin.51 Individer 

ska själva inneha rätten att besluta om inskränkningar i sina fri- och rättigheter. En förut-

sättning för att ett avtal ska anses giltigt har enligt en traditionell uppfattning varit att avta-

let ska grunda sig på, och vara ett uttryck för, partsvilja. Således förknippas ett bindande av-

tal med principen om avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär en rätt för en individ att själv av-

göra huruvida avtal ska ingås. Det innebär också en rätt att välja med vem avtal ska slutas 

och på vilka villkor.52  

Avtalsfriheten är dock inte absolut, den är förknippad med en rad olika begränsningar till 

följd av olika omständigheter. Inskränkningar i avtalsfriheten sker främst genom att regler 

om avtalets innehåll stadgas, genom regler som ålägger part att ingå avtal eller genom regler 
                                                
47 Adlercreutz, Avtalsrätt I,  s. 15. 

48 Adlercreutz, Avtalsrätt I,  s. 32. 

49 Ramberg, Ramberg, Avtalsrätten – en introduktion, s. 16. 

50 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 22. 

51 Victorin, Om kontraheringstvång inom förmögenhetsrätten, s. 436. 

52 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 51 f. 
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som innebär förbud mot att avbryta ett rättsförhållande.53 I sin framställning refererar Pe-

hrson54 till ett äldre uttalande av Bergendahl vid nordiska juristmötet år 1931 där Bergen-

dahl uttrycker sin syn på avtalsfriheten och dess undantag på följande sätt: 

” … det är tänkbart att det ömdesidiga beroendet på vissa områden, i synnerhet genom vissa rättssubjekts 

förmåga att inverka på andras ekonomiska verksamhet, kan stegras så långt att man icke vidare kan 

upprätthålla friheten att icke sluta avtal, åtminstone för vissa subjekt.” 

Inskränkningar i avtalsfriheten är således inget nytt inom avtalsrätten, utan ett tämligen 

vanligt förekommande fenomen. Redan 1901 infördes en bestämmelse som tog sikte på av-

tals ogiltighet vid kreditocker. Sedan dess har det inom diverse olika rättsområden framstått 

som motiverat att inskränka avtalsfriheten för den enskilde. Pehrson anser att en allmän 

princip om kontraheringsplikt måste anses föreligga utan att det stadgas i lag.55  

3.3 Allmän kontraheringsplikt 
Med kontraheringsplikt avses tvång att ingå avtal med en av lagstiftaren utpekad part.56 

Skyldigheten innebär att en part kan kräva ett avtalsslut eller en prestation utan att partsvilja 

föreligger hos motparten.57 Enligt Pehrson föreligger ett samband mellan olika situationer 

där kontraheringsplikt åläggs. Den som föreskrivs inneha en plikt att ingå avtal har en så-

dan rättsligt skyddad eller marknadsdominerande ställning att fysiska eller juridiska perso-

ner i samhället på något sätt kan komma att bli beroende av den den ålagde. Syftet med in-

förandet av en kontraheringsplikt torde således vara att skydda en svagare part. Ett övervä-

gande skäl till att införa kontraheringsplikt inom vissa rättsområden anses vara att lagstifta-

ren vill säkerställa enskildas möjlighet att förvärva eller utnyttja varor och tjänster.58 När det 

gäller monopolverksamhet torde en på avtalsrättsliga principer grundad kontraheringsplikt 

föreligga om inget annat talar däremot.59 

                                                
53 Victorin, Om kontraheringstvång inom förmögenhetsrätten, s. 437. 

54 Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 76. 

55 Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 82. 

56 Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 1. 

57 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 105. 

58 Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 70. 

59 Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 78. 
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Kontraheringsplikten ökar normalt valfriheten för den svagare parten men inskränker den i 

motsvarande mån för motparten. Vanligen är denna påverkan inte särskilt omfattande då 

flertalet avtal på vilka bestämmelser av detta slag är tillämpliga skulle ha ingåtts oberoende 

av om en kontraheringsplikt förelåg.60  

Kontraheringsplikt har även stadgats i näringsidkares intresse i fall då avsaknaden av avtal 

kan få negativa konsekvenser genom att ett företags verksamhetsutövning hindras eller för-

svåras. Kontraheringsplikt stadgas också för att möjliggöra olika åtgärder som kan anses 

som allmännyttiga, exempelvis för att främja konkurrens inom näringslivet. Syftet är alltså 

att skapa förutsättningar för uppnåendet av vissa mål som anses viktiga för samhället som 

helhet. Pehrson syftar i detta sammanhang på exempelvis konkurrensbegränsning såsom 

leveransvägran eller avtalsvägran.61 Den här typen av kontraheringsplikt innebär ofta ett be-

tydande ingrepp i avtalsfriheten för den ålagde.62 

Allmänt kan det även anses föreligga en kontraheringsplikt för statliga verk och bolag att 

tillhandahålla tjänster på lika villkor. Utöver detta kan nämnas att den allmänna kontrahe-

ringsplikten i vissa fall är motiverad av säkerhets-, hälsovårds- och miljöskäl.63  

Pehrson64 ställer upp en allmän regel enligt följande: 

”Företag och näringsidkare med starkt dominerande ställning på ur allmän synpunkt betydelsefulla mark-

nader är skyldiga att i mån av kapacitet på sedvanliga villkor ingå avtal med av företaget eller näringsid-

karen beroende person eller företag.”  

Pehrson för en diskussion kring vad som kan krävas för att motivera en allmän kontrahe-

ringsplikt och ett antal rekvisit ställs upp. Det ska som ovan nämnt föreligga ett förhållande 

där en svagare part kan komma att hamna i väsentlig beroendeställning i förhållande till den 

ålagde. Detta innebär att kontraheringsplikten främst blir aktuell avseende bolag med starkt 

marknadsdominerande ställning. Ett krav på beroende i det enskilda fallet torde krävas för 

att kunna motivera en kontraheringsplikt. Följaktligen råder kontraheringsplikt främst på 

områden med någon större allmän betydelse. Det påpekas också att inom svensk rätt kon-

                                                
60 Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 71. 

61 Se även Victorin, Om kontraheringstvång inom förmögenhetsrätten, s. 445 och s. 450. 

62 Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 71 f. 

63 Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 73. 

64 Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 83. 
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traheringsplikt endast åläggs då det gäller avtal innehållande sedvanliga villkor. Det förut-

sätts även att en kontraheringsplikt endast åläggs part som faktiskt har möjlighet att pre-

stera.65 

Lehrberg66 anför i sin framställning att vad det gäller verksamheter av betydande allmännyt-

tig karaktär föreligger en total kontraheringsplikt så till vida att verksamheter av sådan art är 

skyldiga att tillhandahålla vissa varor eller tjänster. Detsamma gäller för verksamheter som 

innehar en monopolställning och kräver tillstånd. Victorin67 konstaterar att definitionen av 

vad som kan anses motivera en kontraheringsplikt inte alltid är självklar då det ofta rör sig 

om en kombination av motiv. Kontraheringsplikten anses enligt Victorin vara ett rättelse-

medel mot bristfälligheter i den liberala marknaden. 

I doktrin68 behandlas olika situtuationer i vilka kontraheringsplikt kan förekomma. Till stor 

del ger de olika fallen uttryck för en skyldighet för den ålagde att ingå avtal med av lagstifta-

ren utpekad part då utpekad part uttrycker en vilja därom. Ett undantag är exempelvis kon-

traheringsplikt motiverad utifrån säkerhetsskäl. Med detta avses bilbesiktning, sotning och 

dylikt. Kontraheringsplikten som föreligger i dessa fall torde avse båda parter och förknip-

pas inte med en uttrycklig partsvilja från någon särskild part.69  

  

 

 

                                                
65 Pehrson, Kontraheringsplikt, s. 82. 

66 Lehrberg, Avtalsrättens grundelement, s. 52. Se även Ramberg, Ramberg, Avtalsrätten – en introduktion, s. 19. 

67 Victorin, Om kontraheringstvång inom förmögenhetsrätten, s. 449. 

68 Utöver anförda exempel, se även Pehrson, Kontraheringsplikt, och Victorin, Om kontraheringstvång inom förmö-
genhetsrätten, s. 436-451. 

69 Victorin, Om kontraheringstvång inom förmögenhetsrätten, s. 442. 
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4 Kontraheringsplikten för ledningsinnehavare avseende 
anvisad leverantör 

4.1 7 kap. 8 a § naturgaslagen 
Den centrala bestämmelsen för denna framställning återfinns i 7 kap. 8 a § naturgaslagen. I 

lagrummets första stycke stadgas följande: 

”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.”70 

Detta innebär att varje ledningsinnehavare som har gasförbrukare anslutna till sin ledning, i 

enlighet med ordalydelsen i propositionen, blir skyldiga att teckna avtal med en eller flera gas-

leverantörer som är beredda att agera som anvisade leverantörer. Om en gasförbrukare inte 

har tecknat avtal med en gasleverantör ska ledningsinnehavaren anvisa gasförbrukaren en 

leverantör.71 Den anvisade gasleverantören ska själv eller genom avtal med annan ha åtagit 

sig balansansvaret för gasleveransen.72 Däremot ska här betonas att det föreligger ingen 

skyldighet för gasleverantören att ingå avtal med ledningsinnehavaren om att vara anvisad 

leverantör. Detta innebär att alla gasleverantörer på marknaden kan vägra att ingå avtal om 

anvisad leverantör med ledningsinnehavaren samtidigt som ledningsinnehavaren har en lag-

stadgad skyldighet att ingå sådant avtal. Utöver ovanstående skyldigheter åläggs ledning-

sinnehavaren även en rad kompletterande skyldigheter om underrättelser till olika aktörer 

på marknaden, exempelvis till gasförbrukare och systemansvarig.  

Ledningsinnehavarens anvisning till gasförbrukaren anses vara verkställd när den har 

meddelats av ledningsinnehavaren. Efter att anvisningen är verkställd upphör tidigare bal-

ansansvar i uttagspunkten, om inte den anvisade leverantören har samma balansansvarig 

som den tidigare hade i den aktuella uttagspunkten. Gasförbrukaren är betalningsskyldig 

för den gas som levererats av den anvisade gasleverantören så snart uttag sker i uttag-

spunkten efter tidpunkten för anvisningen. Användaren är också skyldig att till den anvi-

sade leverantören betala för eventuell gas som förbrukats utan avtal med någon leverantör, 

                                                
70 Jfr 7 kap. 8 b § naturgaslagen. 

71 Prop. 2008/09:168 s. 38. 

72 Svenska Kraftnät, förslag från 2006, PM beträffande utformning av funktion med anvisad gasleverantör samt 
författningsförslag, s. 1. Jfr 2008/09:NU23 s. 4. 
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7 kap. 8 a § 5 stycket naturgaslagen.73 

4.2 När kontraheringsplikten inträder 
En nätägare kan bli tvungen att anvisa en leverantör till förbrukare i sitt nät av olika 

anledningar. Generellt kan konstateras att om så är fallet följer det av att avtalskedjan mel-

lan en gasförbrukare, dennes leverantör, aktuell balansansvarig och systemansvarig inte är 

intakt. Anvisning av leverantör till följd av inflyttning i ny bostad är ett vanligt förekom-

mande fenomen. Av olika anledningar händer det att en gasförbrukare som flyttar inte ak-

tivt väljer en leverantör som ska stå för leveransen från och med inflyttningsdagen. Gör 

inte gasförbrukaren valet anvisar ledningsinnehavaren förbrukaren en leverantör efter det 

att nätavtal har ingåtts med förbrukaren. Sedan har gasförbrukaren möjligheten att avgöra 

om denne vill stanna kvar hos den anvisade leverantören eller byta leverantör. Efter att an-

visningen har skett måste således gasförbrukaren göra ett aktivt val för att inte fortsätta va-

ra bunden av kontraktet med den anvisade leverantören. 

Det kan också hända att leveransavtal sägs upp eller att leverantören inte kan fortsätta lev-

erera av någon anledning. Då står gasförbrukaren utan gasleverantör och skyldigheten för 

berörd ledningsinnehavare att anvisa en leverantör inträder. Även andra rättsförhållanden 

mellan aktörer på marknaden kan påverka leveransavtalet, exempelvis om den som är bal-

ansansvarig säger upp avtalet med leverantör eller om systemansvarig säger upp avtalet med 

balansansvarig.74 

4.3 Bakgrund till bestämmelsen 
Bestämmelsen i 3 kap. 2 § naturgaslagen75 innebär att ett företag som bedriver överföring 

av naturgas inte får bedriva handel med naturgas. Slutförbrukaren ska således alltid ha två 

avtalsparter, vilket i praktiken innebär att en mängd avtalsförhållanden uppstår på 

marknaden. Att avtalskedjan är fullständig är avgörande för att marknaden ska fungera.76 

Om en gasförbrukare av någon anledning inte har ett avtal med en gasleverantör innebär 

detta inte att gasleveransen automatiskt upphör. Följden av att gasförbrukaren inte har 

något avtal med en gasleverantör blir istället att naturgassystemet inte tillförs den mängd 

                                                
73 Svenska Kraftnät, förslag från 2006, s. 3 f. Jfr 7 kap. 8 a § 2 stycket och 10 § naturgaslagen. 

74 Svenska Kraftnät, förslag från 2006, s. 2.  

75 Jfr 4 kap. 2 § naturgaslagen. 

76 Prop. 2008/09:168 s. 38. 
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naturgas som gasförbrukarens tar ut från systemet. Beroende på om gasförbrukaren är en 

stor industriell kund eller en konsument märks obalansen i motsvarande mån. Avsaknaden 

av leverantör medför att kunden förbrukar naturgas utan att utge vederlag mot presta-

tionen. För att säkerställa dels att alla kunder har tecknat avtal med en leverantör och dels 

att de uttag som sker alltid kan hänföras till en aktör på marknaden krävs en särskild funk-

tion, varför förslaget avseende systemet med anvisad gasleverantör lades fram. Systemet är 

utformat på samma sätt som motsvarande bestämmelse i 8 kap. 8 § ellagen (1997:857) om 

anvisad elleverantör.77 

4.4 Remissinstanserna  
Av HSB Riksförbund anfördes i detta sammanhang att det kan uppkomma svårigheter för 

ledningsinnehavaren att ingå avtal om anvisad gasleverantör, eftersom en gasleverantörer 

inte har någon skyldighet att ingå sådana avtal. Det uppmärksammades också att eftersom 

priset bestäms av leverantören kan det bli oskäligt högt. Av regeringen gjordes bedömning-

en att risken för att problem skulle uppstå var minimal, med hänvisning till motsvarande 

bestämmelse i ellagen och propositionen78 som låg till grund för den bestämmelsen. Enligt 

propositionen till ellagen innebär ett avtal om anvisad leverantör ett ekonomiskt värde för 

leverantören, varför det förutsätts att leverantörerna är villiga att åta sig att vara anvisade 

leverantörer. Gaslevernatörerna får på så sätt fler kunder, och detta utan att behöva bekosta 

marknadsföring. Vidare anfördes av regeringen att gasförbrukaren har möjlighet att aktivt 

välja gasleverantör, vilket innebär att den anvisade leverantören kan förlora kunder genom 

att tillämpa oskäliga avtalsvillkor. 

Av Energimarknadsinspektionen anfördes att systemet bidrar till att försörjningstryggheten 

ökar och bör vara funktionellt då samma system tillämpas på elmarknaden. Det påpekades 

av Svenskt Näringsliv att systemet med anvisad gasleverantör bör beröras i de allmänna 

avtalsvillkoren. Av Villaägarnas Riksförbund framfördes ett förslag om att det alltid ska 

finnas en skyldighet att leverera till ett skäligt pris. Ett förslag om hantering genom up-

phandling eller andra marknadsmässiga villkor i kombination med väl utvecklade 

möjligheter för konsumenter att byta till en vald leverantör presenterades av 

Konkurrensverket, vilket avfärdades av regeringen med hänvisning till en utredning 

                                                
77 Prop. 2008/09:168 s. 38. 

78 8 kap. 8 § ellagen och regeringens proposition 1998/99:137, Införande av schablonberäkning på elmarknaden, 
m.m.. 
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avseende administration i tidigare förarbeten79. Återigen gjordes en jämförelse med ellagen 

för att fastställa att ingen bestämmelse om upphandling finns där. Förslaget avstyrktes i sin 

helhet av Svenska Gasföreningen vars beslut grundades på argumentet att bestämmelsen i 

praktiken riskerar att bli svårhanterlig och kostsam för konsumenten. Föreningens mening 

bedömdes inte stå i proportion till förslaget.80  

4.5 Standardavtalet81 
Innan naturgasmarknaden avreglerades tillämpades standardavtal82 avseende överföring av 

naturgas där ett avtalsvillkor gällande anvisad leverantör fanns med. Numera är villkoret 

avlägsnat då bestämmelsen om anvisad leverantör finns i naturgaslagen.83 Istället görs i 

standardavtalet84 en hänvisning till naturgaslagen. Skillnaden i standardavtalet är av formell 

karaktär och har således inte förändrat utfallet i praktiken. Dock behöver inte ett separat 

avtal träffas mellan ledningsinnehavare och gasförbrukare om att ledningsinnehavare ska 

kunna anvisa en leverantör, vilket var fallet enligt det tidigare standardavtalet. I praktiken 

anvisas en leverantör samtidigt som gasförbrukaren ingår avtal med ledningsinnehavaren 

om överföring av naturgas. Avtalet är ett tillsvidareavtal, vilket innebär att det är upp till 

gasförbrukaren att säga upp avtalet med den anvisade leverantören. Sedan kan gasför-

brukaren ingå avtal med valfri leverantör. Då naturgasmarknaden, till skillnad från 

elmarknaden, har ett relativt få antal verksamma gasleverantörer, händer det sällan att 

gasförbrukaren byter leverantör. Det vanligaste scenariet torde vara att gasförbrukaren av 

ledningsinnehavaren blir anvisad en leverantör i samband med tecknandet av avtal om 

överföring, och att gasförbrukaren sedan accepterar avtalsförhållandet.85 

                                                
79 Prop. 2004/05:62. 

80 Prop. 2008/09:168 s. 37-39. 

81 Utmärkande för standardavtal är att motparten i regel ansluter sig till avtalsvillkoren utan förhandla om 
dem. Jfr Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 17-18. 

82 Se bilaga 3. Standardavtalen gäller överföring av naturgas till konsument men det aktuella avtalsvillkoret är 
detsamma i standardavtalet avseende överföring av naturgas till näringsidkare. 

83 I skrivande stund tillämpar E.ON Gas Sverige fortfarande avtalet så som det tidigare var utformat. Bolaget 
förväntas dock harmonisera sina avtal med övriga bolag då det inom branschen är sedvänja att tillämpa 
standardavtal som är enhetliga i förhållande till övriga aktörer på marknaden. Förhandlingar mellan bolagen, 
Konsumentverket och Svenska Gasföreningen är planerade att äga rum under sommaren.  

84 Se bilaga 4. Standardavtalet gäller överföring av naturgas till konsument men det aktuella avtalsvillkoret är 
detsamma i standardavtalet avseende överföring av naturgas till näringsidkare. 

85 Intervju med David Borg, Göteborg Energi, 25/4 2012. 
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5 Analys 

5.1 Inledning 
Bestämmelsen om en ledningsinnehavares kontraheringsplikt gentemot anvisad leverantör 

kan analyseras och ifrågasättas ur många olika perspektiv. Hur förhåller sig bestämmelsen 

till avtalsfriheten? Är bestämmelsen motiverad i förhållande till den allmänna kontrahe-

ringsplikten? På vilket sätt är det motiverat att gasförbrukarens underlåtenhet att ingå avtal 

med en gasleverantör får som följd att ledningsinnehavaren åläggs en kontraheringsplikt? I 

det följande ska en diskussion, utan anspåk på fullständighet, föras kring bestämmelsen i 7 

kap. 8 a § naturgaslagen.  

5.2 Avtalsförhållande och kontraheringsplikt 
Som ovan nämnts definieras i propositionen ledningsinnehavarens plikt enligt 7 kap. 8 a § 

naturgaslagen som en skyldighet att ingå avtal. Att ett avtalsförhållande erfordras enligt 

detta lagrum kan inte direkt utläsas av ordalydelsen i paragrafen. Dock ligger slutsatsen nära 

till hands vid beaktande av formuleringen åtagit sig i 7 kap. 8 a § 1 stycket naturgaslagen. Så-

ledes kan konstateras att lagtexten, tolkad med hänsyn till syftet enligt förarbetena, stadgar 

att ett avtalsförhållande mellan ledningsinnehavare och leverantör ska föreligga för att leve-

rantören ska kunna agera som anvisad leverantör. Rättsförhållandet mellan ledningsinneha-

vare och anvisad leverantör klassificieras följaktligen i juridisk bemärkelse som avtal.86  

Avtalet mellan ledningsinnehavare och leverantör, som erfordras enligt lagen, ingås till följd 

av ledningsinnehavares kontraheringsplikt och förutsätter att en leverantör är villig att ingå 

avtal. På vilket sätt är det motiverat att ålägga ledningsinnehavaren kontraheringsplikt? Med 

avtalets partsbindningsfunktion i åtanke anförs följande. Avtalet mellan ledningsinnehavare 

och gasleverantör ingås av två parter, men binder ändå gasförbrukaren som en tredje part. 

Vidare uppkommer avtalet mellan gasleverantör och gasförbrukare som en direkt följd av 

ledningsinnehavarens kontraheringsplikt gentemot gasleverantören. Ledningsinnehavaren 

är i egentlig mening att anse som tredje man i förhållande till avtalet mellan leverantör och 

gasförbrukare.  

                                                
86 I litteraturen nämns begreppet kvasikontrakt, som innebär ett avtalsliknande förhållande, i samband med 
att kontraheringsplikten diskuteras. Med begreppet avses i sammanhanget att det ibland ligger närmre till 
hands att definiera vissa situationer som kvasikontrakt då det kan röra sig om att en prestation framtvingas di-
rekt istället för genom avtal. Begreppet torde dock sakna betydelse i förhållande till rättsförhållandet som 
uppstår till följd av 7 kap. 8 a § 1 stycket naturgaslagen då ett avtal faktiskt kommer till stånd mellan parterna. 
Se Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 106. 
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Det framstår som besynnerligt att en tredje part åläggs en skyldighet att ingå avtal med le-

verantör enbart i syfte att möjliggöra att avtal kommer till stånd mellan leverantör och gas-

förbrukare. Visserligen fyller ledningsinnehavarens kontraheringsplikt en funktion på så sätt 

att marknaden kan fungera. Genom en analys av rättsförhållandet mellan ledningsinneha-

vare och leverantör, som uppkommer till följd av 7 kap. 8 a § naturgaslagen, kan emellertid 

snabbt fastställas att rättsförhållandet taget ur sitt sammanhang helt saknar betydelse för 

ledningsinnehavaren. För att exemplifiera påståendet kan följande jämförelse göras. Inrätt-

ningar i samhället med monopolställning har en kontraheringsplikt i förhållande till exem-

pelvis konsumenter. Visserligen åläggs dessa parter en skyldighet att ingå avtal med en 

motpart men den ålagde får i regel också ut något av rättsförhållandet, exempelvis att kon-

sumenten utger vederlag för varan eller tjänsten som tillhandahålls. Avtalet mellan lednings-

innehavare och gasleverantör är i sig inte till fördel för ledningsinnehavaren på något sätt 

och innebär inte heller att någon föpliktelse uppstår för denne till följd av avtalet. Trots 

detta är det ledningsinnehavare som åläggs en kontraheringsplikt.  

Även konsekvensen av ledningsinnehavares kontraheringsplikt kan ifrågasättas. Till följd av 

skyldigheten som föreskrivs för ledningsinnehavare åläggs även gasförbrukare en kontrahe-

ringsplikt. Ledningsinnehavare ska anvisa leverantör i samband med att avtal om överföring 

tecknas. Detta gäller om gasförbrukaren vid den tidpunkten står utan avtal med leverantör. 

I praktiken torde det vara så att gasförbrukare blir anvisade en leverantör samtidigt som av-

tal ingås med ledningsinnehavare i övervägande del av fallen.87 Sedan måste förbrukaren ak-

tivt göra valet att säga upp avtalet och byta leverantör. Trots att avtal som ingås mellan gas-

förbrukare och anvisad leverantör är tillsvidareavtal, förutsätter det ändå ett aktivt hand-

lande från gasförbrukarens sida för att ett byte av leverantör ska ske. Det ligger dock utan-

för syftet med denna framställning att analysera avtalsförhållandet mellan ledningsinneha-

vare och leverantör ytterligare. Här ska endast påpekas att även konsekvensen av 7 kap. 8 a 

§ i allra högsta grad är diskutabel. 

5.3 Motivet enligt propositionen 
Enligt förarbetena88 anses det motiverat att införa denna bestämmelse på naturgasmark-

naden med hänvisning till att motsvarande bestämmelse finns i ellagen. Naturgasmark-

naden och elmarknaden har stora likheter, men enligt min mening finns det inte belägg att 

                                                
87 Se avsnitt 4.5 ovan. 

88 Se avsnitt 4.4 ovan. 
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gå längre än så utan att föra en argumentation. Det råder olika förhållanden på naturgas-

marknaden och elmarknaden, och i slutändan är det två olika marknader. På naturgasmark-

naden finns färre aktörer och det finns en möjlighet att lagra gasen. Vidare är naturgas som 

energikälla mer ett val än en självklarhet i jämförelse med elförsörjning. Ett större ansvar 

torde således  kunna läggas på konsumenten när det gäller naturgasmarknaden. Det förefal-

ler i vart fall inte på något vis vara självklart att marknaderna kan regleras på samma sätt 

utan vidare motivering.89  

Regeringen bemöter remissinstansernas anföranden med argument som grundar sig på vad 

följden av bestämmelsen förväntas bli i praktiken. Kontraheringsplikten är således motive-

rad utifrån marknadens behov och bestämmelsen förefaller endast vara ett medel för att 

uppnå en funktionell marknad. Enligt ordalydelsen i propositionen framstår det grundläg-

gande syftet vara att gasförbrukaren ska utge vederlag och därmed göra rätt för sig. Varken 

regeringen eller remissinstanserna gör någon som helst bedömning av bestämmelsen ur ett 

avtalsrättsligt perspektiv. Kontraheringsplikten för ledningsinnehavaren till följd av be-

stämmelsen diskuteras egentligen inte alls, det konstateras endast att en skyldighet att ingå 

avtal föreligger. Det förs en diskussion om kontraheringsplikten som uppkommer för gas-

förbrukare till följd av att avtal ingås mellan ledningsinnehavare och leverantör, men även 

den diskussionen är marginell och tar egentligen endast sikte på huruvida systemet kommer 

att få oskäliga gaspriser som följd. En klassificering av ett rättsförhållande som ett avtal in-

nebär att avtalsrättsliga regler blir tillämpliga. Om lagstiftaren väljer att utforma en be-

stämmelse som får kontraheringsplikt och således avtal som följd bör bestämmelsen enligt 

min mening motiveras ur ett avtalsrättsligt perspektiv. Detta gäller särskilt med tanke på att 

bestämmelsen innebär ett avsteg från avtalsfriheten så som en grundläggande avtalsrättslig 

princip.  

5.4 Förhållandet till avtalsfriheten och den allmänna kontra-
heringsplikten 

Enligt min mening belyses syftet med att inskränka avtalsfriheten ur ett tämligen realistiskt 

perspektiv av Bergendahl i uttalandet90 från 1931. Formuleringen i uttalandet är även pas-

sande i förhållande till begränsningen av avtalsfriheten som följer av 7 kap. 8 a § 1 stycket 

naturgaslagen. Naturgasmarknadens struktur innebär att det förutsätts att vissa aktörer är 
                                                
89 Denna mening delas även vad det gäller naturgasmarknaden i stort av Torbjörn Claesson, advokat på Von 

lode advokat AB, 2012-04-16. Jfr bilaga 2. 

90 Se avsnitt 3.2 ovan. 
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förpliktade gentemot varandra för att marknaden ska fungera. Lagstiftaren anser, av 

ovanstående att döma, det optimala sättet att etablera de erfordrade rättsförhållandena vara 

genom avtal. Motiven till att vissa skyldigheter måste föreligga för olika aktörer som förut-

sättning för en fungerande marknad kan inte ifrågasättas i sig. Däremot kan det diskuteras 

huruvida dessa skyldigheter bör regleras genom avtal till följd av en kontraheringsplikt. 

Skyldigheten att ingå ett avtal regleras offentligrättsligt genom lag. Avtalet uppstår således 

till följd av en offentligrättslig reglering och inte till följd av partsvilja. Då avtalsrätten är en 

del av civilrätten kan detta uppfattas som anmärkningsvärt. Syftet med bestämmelsen synes 

vara att säkerställa att gasförbrukaren utger vederlag för använd gas. Att involvera lednings-

innehavaren genom att tvinga in denne i ett avtalsförhållande torde inte kunna anses som 

den lösning som ligger närmast till hands för att uppnå det angivna syftet.  

I övervägande del av fallen där kontraheringsplikt införs enligt principen om en allmän 

kontraheringsplikt uttrycks partsvilja av en beroende part, exempelvis då en försäljare inne-

har en monopolställning. Det ligger således nära till hands att benämna den skyldighet som 

följer för den ålagde i dessa fall som en passiv kontraheringsplikt då den ålagde endast be-

höver agera till följd av att motparten har avgett en viljeförklaring.91 Motsattsen torde vara 

en aktiv kontraheringsplikt där en part åläggs kontraheringsplikt i förhållande till en mot-

part som inte har uttryckt en viljeförklaring därom eller ålagts en kontraheringsplikt i mot-

svarande mån.  Inom ramen för den allmänna kontraheringsplikten behandlas dock inte si-

tuationer som ger uttryck för en aktiv kontraheringsplikt.  

Skyldigheten som följer för ledningsinnehavare enligt 7 kap. 8 a § naturgaslagen måste an-

ses vara en aktiv kontraheringsplikt. Ledningsinnehavaren åläggs en skyldighet att ingå avtal 

med en gasleverantör utan att någon gasleverantör uttryckt en vilja därom. Leverantörerna 

på naturgasmarknaden har i enlighet med lagtexten och tillhörande förarbeten inte heller 

någon skyldighet att ingå avtal med ledningsinnehavare. Ovanstående innebär att rent teo-

retiskt skulle alla leverantörer på marknaden kunna vägra att ingå avtal med ledningsinne-

havaren som i sin tur har en plikt att ingå avtal med en leverantör. Den aspekten uppmärk-

sammas i propositionen till bestämmelsen men avfärdas med hänvisning till att avtalet är till 

fördel för leverantörer, varför det i praktiken alltid kommer finnas en leverantör som är vil-

lig att ingå avtal med ledningsinnehavaren. Då skyldigheten som åläggs ledningsinnehava-

ren enligt den aktuella bestämmelsen i naturgaslagen innebär en mer ingripande skyldighet 

                                                
91 Uttrycket är omstritt, jfr t.ex. Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 20. 
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än vad som behandlas inom ramen för den allmänna kontraheringsplikten framstår rege-

ringens resonemang som tunt och i viss mån även aningen nonchalant. Även om bestäm-

melsen fyller en funktion i praktiken kan den enligt min mening inte anses som motiverad i 

teorin.  

Bestämmelsen om ledningsinnehavarens kontraheringsplikt gentemot anvisad leverantör 

innebär således en skyldighet som är att anse som mer ingripande än kontraheringsplikten 

som föreskrivs enligt den allmänna kontraheringsplikten. Vissa likheter avseende motiven 

till kontraheringsplikten föreligger emellertid vid en närmare analys av kontraheringsplikten 

enligt 7 kap. 8 a § 1 stycket naturgaslagen i förhållande till den allmänna kontraheringsplik-

ten. Som ovan framförts torde det direkta syftet med bestämmelsen vara att säkerställa att 

gasförbrukaren fullgör sin betalningsskyldighet. Det indirekta syftet med bestämmelsen 

torde dock vara att möjliggöra en fungerande marknad. De efterforskningar som har gjorts 

avseende bestämmelsens tillämplighet i praktiken tyder inte på att något annat än en funge-

rande marknad har blivit resultatet. Motivet med bestämmelsen är i detta hänseende jäm-

förbart med ett av motiven enligt den allmänna kontraheringsplikten som syftar till att möj-

liggöra olika åtgärder som kan anses som allmännyttiga, exempelvis för att främja konkur-

rens inom näringslivet. Ur ett allmännyttigt perspektiv kan motivet med bestämmelsen så-

ledes anses kompatibelt med den allmänna kontraheringsplikten.  

Tidigare i denna framställning92 har å ena sidan konstaterats att den här typen av allmännyt-

tig kontraheringsplikt ofta innebär ett betydande ingrepp i avtalsfriheten för den ålagde. I 

det aktuella fallet avseende ledningsinnehavarens kontraheringsplikt torde dock skyldighet-

en vara att anse som ännu mer ingripande då normalfallet egentligen åsyftar säljvägran och 

således inte en aktiv kontraheringsplikt. Å andra sidan har anförts att vanligen är påverkan 

av kontraheringsplikten inte särskilt omfattande då flertalet avtal på vilka bestämmelser av 

detta slag är tillämpliga skulle ha ingåtts oberoende av om en kontraheringsplikt förelåg. Ef-

ter en analys av ledningsinnehavarens kontraheringsplikt enligt 7 kap. 8 a § naturgaslagen i 

förhållande till detta påstående noteras följande. En gasförbrukare som ingår avtal om 

överföring av gas torde i regel också vara beredd att utge vederlag för gas som denne för-

brukar. Avtalet mellan gasleverantör och gasförbrukare är därmed av sådan karaktär att det 

med största sannolikhet skulle ingås även om en kontraheringsplikt inte förelåg för led-

ningsinnehavaren. Påståendet kan därför jämföras med ledningsinnehavarens skyldighet 

                                                
92 Se avsnitt 3.3 ovan. 
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med den skillnaden att avsaknaden av påverkan på grund av kontraheringsplikt avser två 

avtal som påverkar varandra, dels avtalet mellan ledningsinnehavare och gasleverantör, dels 

avtalet mellan gasleverantör och gasförbrukare. Sammanfattningsvis torde detta innebära 

att kontraheringsplikten för ledningsinnehavare avseende anvisad leverantör i regel har 

marginell betydelse. I fall då kontraheringsplikten blir aktuell är den emellertid betydligt 

mer ingripande än skyldigheten som föreligger enligt den allmänna kontraheringsplikten.  

 

Det ska är också göras en jämförelse med regeln om allmän kontraheringsplikt som upp-

ställs av Pehrson. Enligt denna regel ingås avtal till följd av kontraheringsplikt på sedvanliga 

villkor. Med detta antas åsyftas att avtal ingås i enlighet med villkor som är sedvanliga inom 

respektive bransch, vilket följaktligen innebär att avtal ingås enligt villkor i standardavtal. Så 

torde även vara fallet avseende de avtal som ingås mellan ledningsinnehavare och gasleve-

rantör, varför bestämmelsen även är att anses som förenlig med den allmänna kontrahe-

ringsplikten vad det gäller avtalsvillkoren.  
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6 Slutsats 
Föremålet för analys i denna framställning är bestämmelsen i 7 kap. 8 a § naturgaslagen 

som innebär en skyldighet för innehavare av naturgasledningar att ingå avtal med en gasle-

verantör om att leverantören ska agera anvisad leverantör i fall då gasförbrukare endast har 

ett giltigt nätavtal. Skyldigheten har konstaterats innebära en så kallad kontraheringsplikt 

för ledningsinnehavaren, med hänvisning till ordalydelsen i propositionen. Syftet med 

denna framställning är att analysera huruvida den aktuella kontraheringsplikten är att anse 

som motiverad i förhållande till den allmänna kontraheringsplikten samt hur bestämmelsen 

förhåller sig till avtalsfriheten. Sammanfattningsvis kan konstateras följande. 

 

Rättsförhållandet mellan ledningsinnehavare och anvisad leverantör som uppstår till följd 

av kontraheringsplikt klassificieras i juridisk bemärkelse som avtal. Att ledningsinnehavaren 

åläggs denna skyldighet att ingå avtal anses inte motiverat med hänvisning till följande. 

Ledningsinnehavaren är att anses som tredje man i förhållande till avtalet mellan leverantör 

och förbrukare, vilket innebär att avtalet i sig inte har någon egentlig betydelse för lednings-

innehavaren. Det ska i detta sammanhang också påpekas att konsekvensen av bestämmel-

sen kan ifrågasättas då en kontraheringsplikt uppkommer för gasförbrukaren till följd av 

bestämmelsen. Vidare ifrågasätts här motivet till bestämmelsen enligt propositionen. Det 

anförs att en hänvisning till ellagen som motiv till bestämmelsen är att anse som otillräcklig. 

Motivet i övrigt är även detta att bedöma som bristfälligt. Det måste anses vara besynnerligt 

att en bestämmelse som innebär en kontraheringsplikt, och således får avtal som följd, inte 

motiveras utifrån ett avtalsrättsligt perspektiv i förarbetena.  

 

Att syftet med bestämmelsen i vart fall indirekt är att möjliggöra en fungerande marknad 

kritiseras inte i sig. Däremot kan det anses anmärkningvärt att lagstiftaren har valt att uppnå 

detta syfte genom en lagstadgad kontraheringsplikt och således genom avtal. Då en jämfö-

relse görs med den allmänna kontraheringsplikten konstateras att den i regel torde åsyfta en 

passiv kontraheringsplikt för den ålagde, medan skyldigheten som åläggs ledningsinnehava-

rens måste anses vara en aktiv kontraheringsplikt då gasleverantörer på marknaden inte har 

en skyldighet att ingå avtal med ledningsinnehavaren. Följaktligen är ledningsinnehavarens 

kontraheringsplikt att anse som mer ingripande än den skyldighet som i regel åläggs en part 

enligt den allmänna kontraheringsplikten. Sammanfattningsvis fastställs att kontraherings-

plikten i regel har marginell betydelse. I fall då kontraheringsplikten blir aktuell är den emel-
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lertid betydligt mer ingripande än skyldigheten som föreligger enligt den allmänna kontra-

heringsplikten. Emellertid är motivet med bestämmelsen i detta hänseende jämförbart med 

motivet enligt den allmänna kontraheringsplikten som syftar till att möjliggöra olika åtgär-

der som kan anses som allmännyttiga. Bestämmelsen är också att anse som förenlig med 

den allmänna kontraheringsplikten vad det gäller tillämpning av standardavtal.  
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Bilaga 1 

Det svenska naturgassystemet. 

 

 

Källa: EI R2008:16. 
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Bilaga 2 

 

>>> Torbjörn Claeson<Torbjorn.Claeson@vonlode.com> 12-03-28 16:49 >>> 
	  

Hej	  Maja, 

Tack	  för	  Ditt	  mail.	   

Jag	  har	  aldrig	  haft	  anledning	  att	  närmare	  studera	  de	  av	  Dig	  angivna	  bestämmelserna	  i	  natur-‐

gaslagen.	  Däremot	  har	  jag	  en	  25-‐årig	  erfarenhet	  av	  branschen	  och	  jag	  tycker	  att	  lagstiftaren	  i	  

vissa	  avseenden	  har	  valt	  en	  felaktig	  modell	  för	  den	  svenska	  naturgasmarknaden.	  Vi	  skulle	  

kunna	  höras	  via	  telefon	  i	  början	  av	  nästa	  vecka	  för	  att	  diskutera	  vidare? 

Med	  vänlig	  hälsning/Best	  regards 

Torbjörn	  Claesonvon	  lode	  advokat	  ab	  

 

Egen notering: under samtalet 2012-04-16 framgick att modellen är att anse som felaktig 

då den är utformad efter elmarknaden, med hänvisning till att naturgasmarknaden och el-

marknaden är två olika marknader med olika förutsättningar och behov. 
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Bilaga 3 
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1.1  Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av natur-

gasanläggningar och överföring av naturgas till sådana 
anläggningar där anläggningsinnehavaren är konsu-
ment. Villkoren är ej tillämpliga mellan ledningsinneha-
vare. För anslutning och överföring av naturgas till den 
som bedriver näringsverksamhet eller annan likartad 
verksamhet tillämpas andra villkor.

1.2  I dessa allmänna avtalsvillkor avses med;

  Naturgas: naturgas, biogas och gas från biomassa och 
andra gaser i den mån det är tekniskt möjligt att använda 
dessa gaser i naturgassystemet.

  Konsument: kund som är en fysisk person till vilken 
naturgas överförs huvudsakligen för ändamål som faller 
utanför näringsverksamhet.

  Ledningsinnehavare: innehavare av naturgasledning till 
vilken kunden ansluts.

  Systemansvarig: den myndighet (Affärsverket svenska 
kraftnät) som enligt naturgaslagen har det övergripande 
ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan 
inmatning och uttag av naturgas i det svenska naturgas-
systemet.

  Balansansvarig: den som i avtal med den systemansvarige 
åtagit sig det ekonomiska ansvaret för att det svenska na-
turgassystemet tillförs lika mycket naturgas som tas ut i 
kundens uttagspunkt.

  Leverantör: den som säljer naturgas till kund.

  Anslutningspunkt: den punkt där kundens anläggning 
ansluts till ledningsinnehavarens naturgasledning och 
till vilken punkt överföring av naturgas sker.

  Uttagspunkt: den punkt där kund enligt avtal med led-
ningsinnehavaren tar ut naturgas för förbrukning.

Information om personuppgiftslagen (1998:204) 

1.3  Ledningsinnehavaren är personuppgiftsansvarig för 
personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

   Personuppgifter som lämnas till ledningsinnehavaren 
kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna 
avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller för-
fattning. Personuppgifter kan därvid komma att 
lämnas ut till samarbetspartners som för ledningsinne-
havarens räkning utför verksamhetsanknutna åtgärder. 
Vidare kan personuppgifterna komma att användas av 
ledningsinnehavaren för marknadsanalyser, statistik för 
att utvärdera och informera om tjänster och produkter 
samt för marknadsföringsändamål. Kund som motsätter 

sig att personuppgifterna behandlas för marknadsförings-
ändamål kan när som helst, för att förhindra sådan be-
handling, meddela ledningsinnehavaren detta.

   För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter 
även inhämtas från offentliga eller privata register.

   Kunden har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång 
per år få information om vilka uppgifter som fi nns regist-
rerade om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter 
behandlas. Kunden kan även begära rättelse av felaktiga 
uppgifter.

   Begäran om uppgifter skall vara egenhändigt under-
tecknad och ställas till ledningsinnehavaren.

B' !%*"/)%+%7'-:;'6(1.56.+%7
2.1  För anslutning till ledningsinnehavarens naturgas-

ledning och överföring av naturgas till kundens an-
slutningspunkt gäller naturgaslagen (2005:403), dessa 
allmänna avtalsvillkor och vad som i övrigt avtalats 
mellan parterna. Vidare tillämpas ledningsinnehavar-
ens vid varje tidpunkt gällande avgiftsbestämmelser, 
tek niska bestämmelser och bestämmelser som myndig-
heter utfärdat.

2.2  Om ledningsinnehavaren eller kunden så önskar skall 
skriftligt avtal träffas mellan parterna.

2.3  Ledningsinnehavaren bestämmer tryck, andra dimensio-
neringsdata och tekniskt utförande. Om ändringar av 
dessa medför kostnader för kunden vid utbyte av delar av 
kundens anläggning m.m. skall kostnaderna ersättas av 
ledningsinnehavaren. Hänsyn skall därvid tas till upp-
kommen värdeförändring.

   Vid ändring av kundens anläggning som är påkallad 
av ändrade myndighetsbestämmelser skall vad som ovan 
stadgas om ledningsinnehavarens ersättningsskyldighet 
inte gälla.

Hinder mot avtalets fullgörande

2.4  Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet 
väsentligen försvåras till följd av hinder som denne inte 
råder över. Som hinder räknas krig, extrema väderförhål-
landen, myndighetsbeslut, störningar i det allmänna 
transportväsendet eller annan händelse av exceptionell 
karaktär som väsentligen inverkar på avtalets fullgöran-
de och som part inte kunnat förutse och vars menliga in-
verkan part inte rimligen kunnat undanröja.

2.5  Om den systemansvarige begär att överföringen av 
naturgas skall begränsas eller avbrytas, är lednings-
innehavaren enligt naturgaslagen skyldig att begränsa 
eller avbryta överföringen av naturgas till kund.

2.6  Ledningsinnehavaren får avbryta överföringen av natur-

!"##$%&'%()&*+,&-$.&/001203245&*+,&67##8&97.:%$;



 Bilagor 

 
40 

 

 

 

gas för att vidta åtgärder som är motiverade av säkerhets-
skäl eller för att upprätthålla en god drift- och leverans-
säkerhet. Avbrottet får inte i något fall pågå längre än 
åtgärden kräver.

   Om ledningsinnehavaren kan förutse annat än kort-
variga avbrott i överföringen, skall kunden underrättas 
i god tid före avbrottet. Kunden skall underrättas person-
ligen eller, om det är lämpligt, genom anslag.

2.7  När det är nödvändigt att avbryta eller begränsa kunders 
uttag av naturgas enligt punkterna 2.5–2.6 har lednings-
innehavaren rätt att så rättvist som möjligt fördela till-
gänglig naturgas.

Ersättning för skada

2.8  Om överföringen av naturgas avbryts på grund av kun-
dens försummelse utan att förutsättningarna i punkterna 
6.1 och 6.2 är uppfyllda, har kunden rätt till ersättning 
för skada av ledningsinnehavaren.

   Om överföringen har avbrutits på begäran av leveran-
tören av naturgas skall denne, i stället för ledningsinne-
havaren, ersätta kunden för den uppkomna skadan.

2.9  Om ledningsinnehavaren inte har underrättat kunden 
enligt punkten 2.6 har kunden rätt till ersättning för 
skada av ledningsinnehavaren.

2.10  Om överföringen av naturgas avbryts utan att det beror 
på kundens försummelse och utan att det fi nns rätt att 
avbryta överföringen enligt punkten 2.6 har kunden rätt 
till ersättning för skada av ledningsinnehavaren om inte 
ledningsinnehavaren visar att avbrottet beror på hinder 
utanför dennes kontroll som denne inte skäligen kunde 
ha förväntats ha räknat med och vars följder ledningsin-
nehavaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller 
övervunnit.

   Beror avbrottet på någon som ledningsinnehavaren 
har anlitat för att utföra underhåll, reparation eller lik-
nande arbete, är ledningsinnehavaren fri från skade-
ståndsskyldighet endast om också den som ledningsinne-
havaren har anlitat skulle vara fri enligt första stycket.

2.11  Skadestånd enligt punkterna 2.8–2.10 omfattar ersätt-
ning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust 
på grund av avbrottet.

   Rätten till ersättning enligt första stycket omfattar 
inte skada hänförlig till näringsverksamhet

   Om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskä-
ligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldi-
ges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas 
efter vad som är skäligt. Vid bedömningen skall även be-
aktas föreliggande försäkringar och försäkringsmöjlighe-
ter, den skadeståndsskyldiges förutsättningar att förutse 
och hindra skadan samt andra omständigheter.

2.12  Kunden skall underrätta ledningsinnehavaren om 
anspråk på ersättning inom två år från det att skadan 
inträffade. Gör han inte det har han förlorat rätten till 
ersättning för den uppkomna skadan.

2.13  Den skadelidande parten skall vidta skäliga åtgärder för 
att begränsa sin skada. Försummar han det kan ersätt-
ningen reduceras i motsvarande grad.
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3.1  Ledningsinnehavarens ledningar enligt punkten 3.4 

och egendom enligt punkten 3.5, kallas gemensamt 
ledningsinnehavarens anläggning. Vad som inte utgör 
ledningsinnehavarens anläggning är kundens anlägg-
ning. Kunden skall bekosta sin anläggning och i övrigt 
svara för samtliga kostnader hänförliga till denna an-
läggning.

3.2  Parterna får inte använda sina anläggningar så att skada 
kan uppkomma på motpartens anläggningar eller så att 
störningar kan uppstå i naturgassystemet eller för andra 
kunder.

3.3  Parterna skall utan dröjsmål till varandra anmäla drifts-
störningar, läckage och andra liknande omständigheter 
som kan beröra motpartens anläggningar.

Ledningsinnehavarens anläggning

3.4  Ledningsinnehavaren drar mot avgift fram erforderliga 
ledningar till en av honom vald anslutningspunkt hos 
kunden. Ledningsinnehavaren äger ledningarna fram 
till och med anslutningspunkten och bestämmer deras 
läge efter samråd med kunden. Önskar kunden annan 
anslutningspunkt, annat läge eller ökad kapacitet om-
besörjer ledningsinnehavaren sådan åtgärd mot särskild 
ersättning för de merkostnader som därvid uppkommer.

3.5  Ledningsinnehavaren har rätt att inom anslutnings-
fastigheten installera och bibehålla dels för överföringen 
nödvändiga apparater, dels mätare jämte andra för kon-
troll av förbrukningen erforderliga apparater, gemensamt 
kallade mätanordningen. Plats för mätanordningen väljs 
av ledningsinnehavaren efter samråd med kunden och 
skall upplåtas utan kostnad för ledningsinnehavaren.

   Mätanordningen är ledningsinnehavarens egendom 
(oberoende av om detta täcks av anslutningsavgift eller 
liknande) och får hanteras endast av ledningsinnehava-
ren eller av någon som denne anlitat.

    För mätanordningen erforderlig el, och elinstallation 
samt i förekommande fall installation av teleanslutning 
tillhandahålls och bekostas av kunden.

3.6  Kunden skall se till att den del av ledningsinnehavarens 
anläggning som är tillgänglig för honom är lätt åtkomlig 
för ledningsinnehavaren. Ledningsinnehavarens plom-
beringar eller andra spärrrdon får inte brytas.

Kundens anläggning

3.7  Alla förekommande arbeten på kundens anläggning 
skall utföras enligt ledningsinnehavarens anvisningar 
och övriga vid varje tidpunkt gällande bestämmelser. 
Vid utförandet av arbetet, vilket bland annat omfattar 
anslutning av apparater och bruksföremål samt inkopp-
ling, skall auktoriserat naturgasinstallationsföretag 
an litas.

3.8  Inkoppling av kundens anläggning till ledningsinne-
havarens naturgasledning får inte utföras utan lednings-
innehavarens skriftliga tillstånd. Detta gäller även vid 
ändring, utbyte eller utökning av kundens anläggning. 
Kundens anläggning får inte heller tas i bruk förrän led-
ningsinnehavaren givit sitt skriftliga tillstånd till detta.
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3.9  Ledningsinnehavaren har rätt att kräva att kunden på 
egen bekostnad ändrar sin anläggning på sätt som fordras 
för att uppnå betryggande driftförhållanden och för att 
uppfylla vid var tid gällande bestämmelser.

3.10  Kunden skall på ledningsinnehavarens begäran lämna 
uppgift om anslutningens effektbehov och belastnings-
karaktär. Kunden skall vidare till ledningsinnehavaren 
anmäla sådana förändringar i fastighetens/byggnadens 
användning och andra förhållanden som kan påverka 
vad som avtalats mellan parterna.

3.11  Ledningsinnehavaren eller någon denne anlitat skall 
efter samråd med kunden lämnas tillträde till kundens 
anläggning.

3.12  Ledningsinnehavaren har av säkerhetsskäl rätt att ge-
nomföra besiktningar av kundens anläggning. Om led-
ningsinnehavaren vid inkoppling eller vid annan besikt-
ning upptäcker felaktigheter i kundens anläggning, skall 
han underrätta kunden om detta. Kunden skall skynd-
samt, dock senast inom den tid ledningsinnehavaren 
föreskriver, åtgärda felet samt meddela ledningsinne-
havaren att så skett. En besiktning innebär inte att led-
ningsinnehavaren övertar det ansvar och de skyldigheter 
som kunden eller den som utför arbete på kundens an-
läggning kan ha.

3.13  Arbeten och kontrollbesiktningar som ledningsinne-
havaren utför på kundens anläggning i enlighet med vid 
varje tidpunkt gällande bestämmelser skall bekostas av 
kunden.
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Mätning

4.1  Till kunden överförd naturgas registreras av lednings-
innehavarens mätanordning. Om överföringen är 
undantagen krav på mätning enligt vid var tid gällande 
mät föreskrift, får överföringen debiteras med en fast 
avgift varför mätanordning i sådant fall inte behövs.

4.2  Omfattar mätanordningen fl ödesmätare med volym-
omvandlare eller fjärravläsare, och registrering av mät-
värden inte överensstämmer med avlästa mätvärden 
skall debitering baseras på registrerad volym naturgas 
i normalkubikmeter (Nm3) i fl ödesmätaren.

4.3  Har kunden anledning att förmoda att fel föreligger i 
mätanordningen skall han utan oskäligt dröjsmål an-
mäla detta till ledningsinnehavaren och leverantören. 
Kunden har därvid rätt att påkalla provning av mät-
anordningen. Provningen verkställs av ledningsinne-
havaren om kunden godtar det. Kunden har dock rätt 
att begära att provningen kontrolleras eller utförs av 
opartisk sakkunnig.

4.4  Vid provning är minimikravet att mätarens registrering 
får ha högsta tillåtna fel enligt vad som anges i var tid 
gällande mätföreskrift. Uppfylls inte detta skall mätvär-
dena rättas och uttaget av naturgas anses motsvara de 
rättade värdena.

4.5  Sker provning på kundens begäran och uppfyller mäta-
ren kraven enligt vid var tid gällande mätföreskrift skall 
kunden ersätta ledningsinnehavaren för de kostnader 
som uppkommer för provningen. I annat fall bekostas 
provningen av ledningsinnehavaren. Ledningsinne-
havaren skall informera kund som begär provning om 
beräknad kostnad för provningen.

Avläsning och debitering

4.6  En mätanordning hos kund skall läsas av minst en gång 
om året samt vid byte av mätare, eller i enlighet med vid 
var tid gällande mätföreskrift.

   Avläsning skall även ske den dag ett leverantörsbyte 
sker eller då överföring av naturgas påbörjas. Om inte 
avläsning kan ske denna dag skall den utföras senast fem 
vardagar senare.

   Om avtalet med ledningsinnehavaren eller om avta-
let med leverantören upphör på annan grund än leveran-
törsbyte skall avläsning ske den dag avtalet upphör. Om 
inte avläsning kan ske denna dag skall den utföras senast 
fem vardagar senare.

   Om ledningsinnehavaren, till följd av omständigheter 
som ligger utanför dennes kontroll, inte kan utföra mät-
aravläsning enligt ovan får mätarställningen istället be-
räknas. En sådan beräkning skall vara baserad på tidigare 
års förbrukning om inte annan beräkningsgrund är mer 
rättvisande.

   Om inte annat framgår av författning skall avläsning 
ske vid tidpunkt och på sätt som bestäms av lednings-
innehavaren.

   Ledningsinnehavaren får av kunden ta ut ersättning 
för skäliga kostnader som uppkommer i samband med 
annan avläsning än den årliga om avläsningen sker på 
annan grund än att kunden byter naturgasleverantör 
eller frånkopplas enligt punkten 6.3.

4.7  Debitering grundad på avlästa mätvärden skall ske minst 
en gång om året samt då avtal om överföring upphör.

   Debitering får ske preliminärt och får baseras på beräk-
nad mängd överförd naturgas. Den beräknade mängden 
överförd naturgas skall fastställas med ledning av kundens 
tidigare kända förbrukning samt övriga omständigheter.

   Om parterna träffar särskild överenskommelse därom 
skall debitering alltid grundas på avlästa mätvärden. 
Sker sådan debitering har ledningsinnehavaren alltid 
rätt till ersättning för de merkostnader som uppstår.

4.8  Fungerar inte mätanordningen eller har mätanordning-
en registrerat annan mängd överförd naturgas än den 
verkliga eller har fel skett vid avläsning, får ledningsin-
nehavaren beräkna den mängd naturgas som överförts. 
Beräkningen ligger till grund för ledningsinnehavarens 
debitering. Beräknad överföring skall fastställas utifrån 
vad som tidigare har överförts till kunden och övriga 
kända omständigheter. Har överföringen beräknats en-
ligt vad som anges i denna punkt skall ledningsinneha-
varen meddela detta senast i samband med debitering.

4.9  Har beräkningen i något av ovanstående fall baserats på 
oriktiga antaganden, skall reglering av den felaktigt de-
biterade avgiften ske utan dröjsmål sedan kunden påpe-
kat förhållandet eller ledningsinnehavaren på annat sätt 
fått kännedom därom. Avser regleringen mindre belopp 
skall den normalt ske vid påföljande debiteringstillfälle.
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5.1  Kunden skall betala avgift för anslutning till lednings-

innehavarens naturgasledning och för överföring av 
naturgas. Betalningsskyldigheten omfattar även över-
föring av naturgas som kunden inte kunnat tillgodogöra 
sig på grund av fel inom sin anläggning, eller av annan 
orsak som inte beror på ledningsinnehavaren, samt 
andra kostnader som kunden skall svara för enligt 
avtalet.

5.2  Om kunden börjar ta ut naturgas i uttagspunkten utan 
att ha något giltigt avtal med en leverantör är kunden 
skyldig att ersätta ledningsinnehavaren för de kostnader 
detta medför.

5.3  Kundens betalning skall vara ledningsinnehavaren till-
handa senast på den i ledningsinnehavarens faktura an-
givna förfallodagen, vilken infaller tidigast 30 dagar från 
fakturadatum.

5.4  Sker inte betalning i rätt tid har ledningsinnehavaren 
rätt att av kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta 
enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna 
förfallodagen och ersättning för samtliga kostnader som 
är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader 
för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för 
verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

5.5  Om ledningsinnehavaren har skälig anledning att befara 
att kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsför-
pliktelser, har ledningsinnehavaren rätt att begära god-
tagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt 
anslutning och överföring.

5.6  Säkerhet eller förskott får inte omfatta större belopp än 
vad som motsvarar sex månaders beräknade avgifter för 
överföring av naturgas.

   Har kunden i ett års tid från det att säkerhet ställdes 
eller förskottsbetalning första gången betalades i rätt tid 
fullgjort sina betalningsförpliktelser skall den ställda 
säkerheten återlämnas respektive kravet på förskotts-
betalning avbrytas.
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6.1  Överföringen av naturgas får avbrytas, om kunden för-

summar sina skyldigheter och försummelsen utgör ett 
väsentligt avtalsbrott.

   Innan överföringen avbryts skall kunden uppmanas 
att inom viss skälig tid vidta rättelse och, i annat fall än 
som avses i punkten 6.2, 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 kunden handlar otillbörligt.

6.2  Om avtalsbrottet består i att kunden försummat att beta-
la för överföring av naturgas gäller, utöver vad som anges 
i punkten 6.1, att kunden sedan tiden för rättelse gått ut 
skall uppmanas att betala inom tre veckor från det att 
kunden har delgetts uppmaningen och en underrättelse 
om att överföringen annars kan avbrytas. Ett meddelan-
de om den uteblivna betalningen skall samtidigt lämnas 

till socialnämnden i den kommun där kunden får 
naturgas överförd.

   Sker betalning eller är fordringen tvistig får över-
föringen 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 betalningsan-
svaret för skulden.

6.3  Avbrytande av överföringen får ske även när kunden 
åsidosätter villkor i avtal med leverantören och åsido-
sättandet medför rätt för leverantören att begära att få 
överföringen avbruten. Ansvaret för avbrottet åligger 
alltid den som begärt åtgärden.

6.4  Överföringen återupptas först då kunden uppfyllt 
samt  liga sina förpliktelser enligt anslutnings- och över-
förings avtal samt ersättning erlagts för ledningsinne-
havarens kostnader som föranletts av åtgärder för av-
brytande av överföringen och återinkopplingen. Har 
överföringen avbrutits på leverantörens begäran åter-
upptas över föringen först efter leverantörens upp-
  man ing därom.

6.5  Kunden är skyldig att betala samtliga avgifter under 
den tid som överföringen är avbruten enligt punkterna 
6.1 och 6.3.

6.6  Underrättelser och meddelanden som avses i punkten 
6.2 första stycket lämnas enligt formulär som fastställs 
av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer.
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7.1  För utförande och bibehållande av ledningsinnehava-

rens anläggningar skall kunden upplåta mark i erforder-
lig mån och lämna ledningsinnehavaren tillträde till 
berörda fastigheter. Häri ingår rätt för ledningsinne-
havaren att underhålla och reparera anläggningarna 
samt att fälla träd och buskar, som utgör fara eller hinder 
för anläggningarna. Skälig hänsyn skall därvid tas till 
kundens intressen.

7.2  Kunden skall erhålla skälig ersättning för person- 
och sakskador till följd av åtgärder enligt punkten 7.1. 
Är ledningsinnehavarens anläggningar avsedda ute-
slutande för anslutning och överföring av naturgas till 
kundens fastighet lämnas ersättning endast för tillfälliga 
skador. Ersättning lämnas inte i något fall för obetydliga 
tillfäll iga skador.

7.3  Kunden är skyldig att på begäran av ledningsinnehava-
ren teckna servitutsavtal eller medverka till att lednings-
innehavaren erhåller ledningsrätt för sina anläggningar 
samt att verka för att ledningsinnehavaren till säkerhet 
för servitutsavtal erhåller inskrivning med bästa till-
gängliga förmånsrätt i fastigheten.

7.4  Innehar kunden fastighet med annan rätt än äganderätt 
skall vad som ovan är föreskrivet gälla i tillämpliga delar. 
Kunden skall verka för att ledningsinnehavaren tillför-
säkras samma rättigheter som om kunden varit ägare till 
fastigheten.
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7.5  Kunden får inte uppföra byggnad, ändra marknivå eller 
vidtaga andra åtgärder som äventyrar funktionen eller 
driften av ledningsinnehavarens anläggningar.

7.6  Om kunden kräver fl yttning eller annan ändring av led-
ningsinnehavarens anläggningar, skall ledningsinne-
havaren medverka till detta om inte väsentligt hinder av 
teknisk natur föreligger. Av fl yttningen eller ändringen 
föranledda kostnader skall betalas av kunden.

7.7  Om ledningsinnehavarens anläggning inte är i funktion 
och inte heller i framtiden skall användas skall lednings-
innehavaren avlägsna anläggningen om kunden begär 
det. Kostnaden för att avlägsna anläggningen skall för-
delas mellan ledningsinnehavaren och kunden efter vad 
som kan anses skäligt med hänsyn till det men anlägg-
ningen innebär för kunden.
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  Ledningsinnehavaren har rätt att utan kundens sam-

tycke överlåta sitt avtal om överföring med kunden till 
ledningsinnehavaren närstående bolag. Kunden skall 
underrättas om en sådan överlåtelse på lämpligt sätt.
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9.1  Om inte annat avtalats upphör avtalet om överföring vid 

det månadsskifte som inträffar närmast efter sex månader 
från skriftlig uppsägning från kunden. Ledningsinneha-
varen skall skriftligen bekräfta uppsägningen.

9.2  Dessa allmänna villkor gäller tills vidare och får ändras 
först efter godkännande av Konsumentverket. Om inte 
annat avtalats har ledningsinnehavaren rätt att mot 
kunden införa sådana ändringar tidigast tre månader 
efter det att kunden underrättats om ändringen. Sådan 
underrättelse skall ske på lämpligt sätt.

9.3  Om inte annat avtalats får ledningsinnehavaren ändra 
gällande tariffer och tariffvillkor och har därvid skyldig-

het att underrätta kunden om ändringarna. Sådan un-
derrättelse skall ske minst 15 dagar före ikraftträdandet 
antingen genom ett särskilt meddelande till kunden eller 
genom annonsering i dagspressen och information på 
ledningsinnehavarens hemsida. Med dagspress avses den 
dagstidning som har störst spridning i den kommun dit 
överföring sker. Av efterföljande faktura skall framgå när 
tariffändring skett samt dess storlek.

   Tariffändringar till följd av ändrade skatter eller av-
gifter samt införandet av nya skatter och avgifter får dock 
ske och kan genomföras omedelbart och utan föregående 
underrättelse. Motsvarande gäller för andra ändringar 
till följd av ändrade författningsföreskrifter eller liknan-
de föreskrifter. Av efterföljande faktura skall framgå när 
tariffändring skett samt dess storlek.

9.4  Vid tariffändring får den nya tariffen tillämpas med 
utgångspunkt antingen från avläst mätarställning, om 
avläsning sker inom skälig tid från ändringstidpunkten, 
eller från en på skälig grund beräknad mätarställning.
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10.1  Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på 

egen hand kan en konsument vända sig till den kommu-
nala konsumentvägledningen eller till Allmänna rekla-
mationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av 
allmän domstol.

10.2  Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 
naturgaslagen.
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Har du några frågor kring detta avtal eller någon 

av Göteborg Energis tjänster är du välkommen att 

kontakta vår Kundservice, telefon 020-62 62 62.


