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Stockholm den 9 februari 2023 

 
Remissvar av utkast till förordning om gasprisstöd 
Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av 
rubricerad promemoria. Vi vill gärna bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt 
Klimat- och näringslivsdepartementets remiss den 26 januari 2023. 
 
Energigas Sverige är positiva till att regeringen föreslår att hushåll som drabbats av höga gaspriser 
ska få ett tillfälligt ekonomiskt stöd, så kallat gasprisstöd. Dock anser Energigas Sverige att stödet 
bör utvidgas till att även gälla näringsidkare och juridiska personer samt gaskunder som är 
anslutna till Stockholms gasnät. 
 
Gasen står idag för tre procent av den totala energianvändningen i Sverige, men cirka 20 procent 
av energianvändningen i sydvästra Sverige. Det västsvenska gasnätet sträcker sig från Trelleborg 
till Stenungssund och förser hushåll och företag med gas och spelar en avgörande roll för viktiga 
industriella processer. Gasnätet i Stockholm förser Stockholm, Solna och Sundbyberg med gas 
och gasnätet levererar gas till drygt 50 000 hushåll och cirka 800 restauranger och industrier. 
Biogasandelen i det västsvenska gasnätet ökar snabbt och uppgår nu till drygt 35 procent. I 
Stockholm är biogasandelen redan uppe i cirka 80 procent.  

Stödet bör även omfatta gas som förbrukas av näringsidkare och juridiska 
personer 

Att ge elprisstöd till elkunder men inte gasprisstöd till gaskunder snedvrider marknaden 
Regeringen har föreslagit att näringsidkare och juridiska personer som drabbats av höga elpriser 
ska få ekonomisk kompensation. Det är bra att företagen kompenseras för höga elpriser, men att 
kompensera elkunder, men inte gaskunder, snedvrider konkurrensen och bromsar företagens 
omställningsplaner. För många företag är gas helt avgörande för produktionen. Precis som det 
framgår i Konsekvensanalys för förordning om gasprisstöd, som remitterats tillsammans med 
föreslagen förordning, har gaspriserna i Sverige varit många gånger högre än vad som varit 
normalt. Det framgår i konsekvensanalysen att priset på gas som transporteras på det europeiska 
sammanlänkade gasnätet, från och med hösten 2021, varit fyra till femton gånger så högt som 
föregående år. Mot bakgrund av den informationen är det tydligt att både svenska hushåll och 
svenska företag fått kraftigt ökade kostnader för sin gasförbrukning.  
 
Hushåll i flerfamiljshus där den enskilda konsumenten inte själva står på avtalet med 
nätägaren (bostadsrättsföreningar och hyresrätter) behöver omfattas av stödet 
Avsikten med föreslagen gasprisstöd är att kompensera svenska hushåll som har upplevt ökade 
kostnader för sin gasförbrukning, särskilt hushåll med gasuppvärmda bostäder. Att inte inkludera 
näringsidkare och juridiska personer i stödet riskerar att leda till att hushåll i flerfamiljshus där den 
enskilda konsumenten inte själva står på avtalet med nätägaren (bostadsrättsföreningar och 
hyresrätter) utesluts från stödet trots ökade kostnader genom exempelvis höjd hyra eller avgift till 
följd av ökade kostnader för gasen. Energigas Sverige antar att detta inte är avsikten med förslaget 
och understryker att förordningen måste ändras så att även dessa hushåll får del av stödet. 
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Stödet bör även omfatta gaskunder anslutna till Stockholms gasnät 

Energigas Sverige noterar att remitterat förslag endast omfattar hushåll anslutna till det 
västsvenska gasnätet och anser att förslaget bör utvidgas till att även omfatta gaskunder anslutna 
till Stockholms gasnät. Det finns två reglerade gasnät i Sverige och det är det västsvenska 
gasnätet (där hushållskunderna enligt förslaget omfattas av stödet) och Stockholms gasnät (där 
hushållskunderna enligt förslaget utesluts från stödet). Precis som de gaskunder som är anslutna 
till det västsvenska gasnätet har också gaskunderna i Stockholm drabbats av ökade kostnader för 
sin gasförbrukning och bör därmed omfattas av stödet. Priset på gas har ökat med över 60 procent 
för hushållen i Stockholmsområdet, vilket motsvarar cirka 12 000 kr per år för en genomsnittlig villa 
med gasvärme. För en medelstor restaurang har kostnaden för gasen ökat med cirka 175 procent.  
 
 
Energigas Sverige finns tillgänglig för vidare frågor och bidrar gärna med underlag. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 

 

 

   
 
Maria Malmkvist   Anna Liljeblad 
Vd    Ansvarig Industri & Distribution 

 


