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MEDLEMSAVGIFTER FÖR ÅR 2020 
Företag som är medlemmar i Energigas Sverige betalar en medlemsavgift som består av en 
föreningsavgift och en serviceavgift till föreningens servicebolag. Hur avgiftssystemet fungerar för 
år 2020 beskrivs i Energigas Sveriges avgiftsmanual. 

Energigas Sveriges medlemsavgift 2020 
Energigas Sveriges medlemsavgift består av två delar. Den ena är föreningsavgiften som är 
densamma för samtliga medlemsföretag. Den andra är serviceavgiften som varierar beroende på 
om medlemsföretaget har gasvolym eller inte, se förklaring under serviceavgift. 
 
Medlemsavgift = Föreningsavgift + Serviceavgift 

Energigas Sveriges föreningsavgift 2020 
Energigas Sveriges föreningsavgift för år 2020 är 5 000 kr/år. 
 
Enskilda/personliga medlemmar betalar 500 kr/år1. 

  

 
1 Gäller befintliga enskilda/personliga medlemmar. Föreningen tar inte in nya enskilda/personliga 
medlemmar, i enlighet med beslut vid årsstämman den 10 april 2014. 
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Energigas Sverige Service AB – serviceavgifter 2020 
Den lägsta serviceavgiften som ett medlemsföretag betalar till Energigas Sverige, oavsett om det 
är ett företag med eller utan gasvolym, är 5 400 kr. Den lägsta totala medlemsavgiften till 
Energigas Sverige (föreningsavgift och serviceavgift) är således 10 400 kr. 

Medlemmar med gasvolym 
(Medlemmar som producerar, distribuerar eller handlar med energigaser) 
 
För medlemmar med gasvolym baseras avgiften på den energimängd som företagen levererar, 
vilket återspeglar sig både i den fasta och den rörliga delen av avgifterna.  
 
Serviceavgift = Fast avgift + Rörlig avgift 
 
 
Fast avgift 
Den fasta avgiften beräknas i enlighet med nedanstående tabell: 
 

Företagets energimängd, GWh Avgift, kr 

0 < GWh ≤ 5 6 600 

5 < GWh ≤ 10 16 300 

10 < GWh ≤ 20 26 900 

20 < GWh ≤ 300 48 600 

300 < GWh ≤ 500 150 700 

500 < GWh ≤ 2 200 237 800 

2 200 < GWh ≤ 2 400 432 200 

2 400 < GWh ≤ 2 600 647 600 

2 600 < GWh≤ 8 000 971 500 

8 000 < GWh 1 500 000 

 
Rörlig avgift 
Den rörliga delen beräknas utifrån företagets energimängd per gas, ett á-pris och ett index 
beroende på vilken gas som omfattas. 
 
Rörlig avgift = á-pris x (energimängd x index + energimängd x index + energimängd x index +….) 
 
Á-priset för år 2020 är 156 (152) kr/GWh. 
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Index för år 2019 specificeras i nedanstående tabell: 
 

Energigas Index 

Naturgas 1 

Gasol bulk 1 

Flaskgasol 2 

LNG 1 

Biogas 2 

Biogas uppgraderad 5 

Fordonsgas 5 

 
 
Handelsbolag 
För handelsbolag2 beräknas medlemsavgiften i enlighet med nedan: 
 

• Den fasta avgiften är 6 600 kr.  
 

• Oavsett energigas är index 0,5. 
 

• Pris per GWh i enlighet med modellen. 
 

• Ett tak på 200 000 kr införs för samtliga handelsbolag. 
 
 
Taknivå 
Den maximala nivån på medlemsavgiften för en medlem är 3 600 000 kr. 
 
 

  

 
2 Definition av handelsbolag är bolag som enkom handlar med natur- och biogas i gasnät. 
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Medlemmar utan gasvolym 
(Medlemmar som inte producerar, distribuerar eller handlar med energigaser) 
 
Företag utan gasvolym betalar serviceavgift (i kronor) i enlighet med nedanstående tabell: 
 

Mindre nytta Mellan nytta Stor nytta 

5 400 5 400 5 400 

15 200 15 200 15 200 

19 500 19 500 19 500 

26 900 26 900 26 900 

33 500 33 500 33 500 

48 600 48 600 48 600 

75 700 75 700 75 700 

108 200 108 200 108 200 

 
Då bedömningen görs av var i tabellen ovan en ny medlem ska placeras tas hänsyn till vilket slags 
företag det är, hur stor omsättning företaget har, hur många anställda samt den bedömda nyttan för 
den nya medlemmen att vara med i Energigas Sverige. 
 
 

Mindre nytta 

 
Företag och organisationer som är intresserade av att bevaka frågor som rör energigaser men som 
inte har någon direkt gasrelaterad omsättning och inte heller en verksamhet med huvudsakligt 
fokus på gas. 
 
Exempel på företag och organisationer som ingår här är advokatbyråer, finansbolag, 
försäkringsbolag, utbildningsföretag, energibolag utan gasverksamhet med flera.  
 
 

Mellan nytta 

 
Företag och organisationer som är intresserade av och arbetar med frågor som rör energigaser 
men som inte har någon direkt gasrelaterad omsättning. 
 
Exempel på företag och organisationer som ingår här är industrier, konsultbyråer, teknikföretag, 
flaskgasolföretag (årsvolym mindre än 5 GWh), entreprenadföretag, besiktningsföretag med flera. 
 
 

Stor nytta 

 
Företag och organisationer som aktivt arbetar med frågor som rör energigaser men som inte har 
någon direkt gasrelaterad omsättning.  
 
Exempel på företag och organisationer som ingår här är fordonstillverkare, anläggningstillverkare 
med flera. 
 


