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1 Uppdaterade Allmänna avtalsvillkor för konsument 
 
Energigas Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram ett reviderat förslag till 
allmänna avtalsvillkor för konsumenter (Gas 2013 K och Gasnät 2013 K). Båda parterna har 
godkänt förslaget, vilket innebär att det nu finns en ny branschöverenskommelse om dessa villkor. 
Villkoren börjar gälla den 15 augusti (för nya kunder) och den 1 november 2018 (för befintliga 
kunder). Nedan redogörs för de ändringar och tillägg som gjorts i avtalsvillkoren.  

1.1 Varför nya villkor? 
 
Ändringarna har främst sin upprinnelse i regelförändringar då ett antal lagändringar trätt i kraft som 
medför att de allmänna avtalsvillkorens innehåll har behövts formulerats om. Därutöver har det 
också funnit ett behov att komplettera villkoren med ett undantag som möjliggör att 
leverantören/ledningsinnehavaren vid enstaka tillfällen får tillämpa en kortare betalningsfrist än 
tidigare.  

1.2 Vad är nytt i villkoren? 

1.2.1 Gas 2013 K: 

 
Punkt 1.4  PuL-bestämmelsen har strukits med anledning av 

dataskyddsförordningen (GDPR). Istället har information tagits fram 
och publicerats på Energigas Sveriges webbplats gällande 
rekommendation till medlemsföretagen hur de ska agera.  

 
Punkt 1.5  har fått numreringen 1.4 med anledning av att den ursprungliga punkt 

1.4 har strukits.   
 
Punkt 2.3 har ändrats enligt lag (2005:59) samt kompletterats med en ny punkt 

2.4.  
 
Punkt 2.4 – 2.17 har fått ny numreringen med anledning av att en ny punkt 2.4 

tillkommit.   
 
Punkt 4.1  har kompletterats med ett undantag som möjliggör att om särskilda 

skäl föreligger har leverantören rätt att vid enstaka tillfällen tillämpa 
en betalningsfrist om 15 dagar istället för 20.  

 
Punkt 8.3  har ändrats enligt lag (2015:671) samt kompletterats med en ny punkt 

8.4.  
 
Punkt 8.4   har fått ny numrering med anledning av att en ny punkt 8.4 tillkommit. 
 
Punkt 8.6   har tillkommit med anledning av lag (2015:671). 
 

1.2.2 Gasnät 2013 K: 

 
Punkt 1.4  PuL-bestämmelsen har strukits med anledning av 

dataskyddsförordningen (GDPR). Istället har information tagits fram 
och publicerats på Energigas Sveriges webbplats gällande 
rekommendation till medlemsföretagen hur de ska agera.  
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Punkt 1.5  har fått numreringen 1.4 med anledning av att den ursprungliga punkt 
1.4 har strukits. 

 
Punkt 5.4  har kompletterats med ett undantag som möjliggör att om särskilda 

skäl föreligger har leverantören rätt att vid enstaka tillfällen tillämpa 
en betalningsfrist om 15 dagar istället för 20.  

 
Punkt 10.3 har ändrats enligt lagändring lag (2015:671) samt kompletterats med 

en ny punkt 10.4.  
 
Punkt 10.4 – 10.5  har fått ny numreringen med anledning av att en ny punkt 10.4 

tillkommit.   
 

2 Uppdaterade Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare  
 
PuL-bestämmelsen (punkt 1.6) har strukits med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR). 
Istället har information tagits fram och publicerats på Energigas Sveriges webbplats gällande 
rekommendation till medlemsföretagen hur de ska agera. Villkoren börjar gälla den 1 november 
2018.   

3 Uppdaterade Allmänna avtalsvillkor för biogas 
 
PuL-bestämmelsen (punkt 1.6) har strukits med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR). 
Istället har information tagits fram och publicerats på Energigas Sveriges webbplats gällande 
rekommendation till medlemsföretagen hur de ska agera. Villkoren börjar gälla den 1 november 
2018.   
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