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1 Uppdaterade Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare  
 
Energigas Sverige har tillsammans med medlemsföretagen arbetat fram ett nytt förslag till 
allmänna avtalsvillkor för näringsidkare (Gas 2013 N (rev) och Gasnät 2013 N (rev)). Villkoren 
börjar gälla den 1 augusti 2022 och namnen ändras till Gas 2022 N respektive Gasnät 2022 N. 
Nedan redogörs för de ändringar och tillägg som gjorts i avtalsvillkoren.  

1.1 Varför nya villkor? 

 
Ändringarna har främst sin upprinnelse i den omställning som sker i samhället där fler och fler 
kunder väljer att aktivt byta från naturgas till biogas. Gasbranschen såg därmed ett behov av att 
tydliggöra att avtalen avser både naturgas och biogas. Därutöver har det också funnit ett behov av 
att komplettera villkoren med ett antal förtydliganden där det funnits vissa oklarheter om vad som 
gäller.  

1.2 Vad är nytt i villkoren? 

1.2.1 Gas 2013 N (rev) (nu med nytt namn Gas 2022 N): 

 
Naturgas har genomgående ersatts av begreppet gas.  
 
Punkt 2.6 har formulerats om för att stämma överens med den uppdaterade 

nationella krisplanen för Sveriges naturgasförsörjning.  
 
Punkt 2.7 har utgått och delvis skrivits ihop med punkt 2.6 enligt den 

uppdaterade nationella krisplanen för Sveriges naturgasförsörjning. 
 
Punkt 2.8 – 2.14 har fått ny numrering med anledning av att punkt 2.7 har strukits. 
 
Punkt 7.2 har formulerats om för att på bästa sätt nå ut till kunderna. I de 

tidigare avtalen skulle leverantören annonsera i dagspressen (den 
dagstidning som har störst spridning i den kommun dit leveransen 
sker). För att följa den utveckling som sker i samhället och nå ut till så 
många som möjligt har skrivningen ändrats till annonsering i de 
allmänna nyhetsmedier som har stor spridning i området. 

1.2.2 Gasnät 2013 N (rev) (nu med nytt namn Gasnät 2022 N): 

 
Naturgas har genomgående ersatts av begreppet gas.  
 
Punkt 2.4 har formulerats om utifrån den uppdaterade nationella krisplanen för 

Sveriges naturgasförsörjning. 
 
Punkt 3.5 har kompletterats med ett förtydligande att även tillhörande utrustning 

(som exempelvis regulatorn) ingår i mätanordningen. Under punkten 
har också teleanslutning ersatts med kommunikationsutrustning vilket 
är ett bredare begrepp. 

 
Punkt 7.7 ger nu ledningsinnehavaren rätt att avlägsna en anläggning ifall 

denna inte är eller planeras att sättas i drift inom två år från den dag 
avtal tecknats. Det har även tydliggjorts att ledningsinnehavaren inte 
åläggs att återställa efter eventuell nedtagning av 
ledningsinnehavarens utrustning. 

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/trygg-energiforsorjning/naturgasforsorjning/nationell-krisplan-for-sveriges-naturgasforsorjning.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/trygg-energiforsorjning/naturgasforsorjning/nationell-krisplan-for-sveriges-naturgasforsorjning.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/trygg-energiforsorjning/naturgasforsorjning/nationell-krisplan-for-sveriges-naturgasforsorjning.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/trygg-energiforsorjning/naturgasforsorjning/nationell-krisplan-for-sveriges-naturgasforsorjning.pdf
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Punkt 9.2 har formulerats om för att på bästa sätt nå ut till kunden. I de tidigare 

avtalen skulle ledningsinnehavaren annonsera i dagspressen (den 
dagstidning som har störst spridning i den kommun dit överföringen 
sker). För att följa den utveckling som sker i samhället och nå ut till så 
många som möjligt har skrivningen ändrats till annonsering i de 
allmänna nyhetsmedier som har stor spridning i området. 

 
 
 


