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Inledning 

Weum Gas Aktiebolag (”Weum”) tackar för inbjudan att inkomma med synpunkter på 

remitterat förslag till förordning och är i grunden positiva till det övergripande syftet att stöd 

ges till konsumenter för höga gaspriser. 

Rätt till stöd och stödets storlek 

Rörande vem som berörs av förordningen och har rätt till stöd önskar vi framföra följande 

synpunkter. 

• Gasprisstödet berör ett stort antal konsumenter, varför det är viktigt att den för 

konsumenten centrala informationen är tydlig och lättillgänglig. Weum noterar att 

förslaget i stort speglar dispositionen i förordning (2022:133) om elpriskompensation. I 

jämförelse med den senare förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter anser 

Weum att föreslagen disposition gör det svårare för läsaren att förstå vem som har 

rätt till stödet, under vilka förutsättningar samt hur stort stödet kan komma att bli. 

Weum föreslår därför en mindre omdisponering så att denna information samlas 

under tydliga rubriker. 

• Flertalet bostadsrättsföreningar har drabbats hårt av högre uppvärmningskostnader 

och bör ingå i gruppen konsumenter och erhålla stöd. 

• Eftersom gas utgör hela 20% av energimixen längs det västsvenska gasnätet och har en 

stor påverkan på industriernas förmåga att konkurrera och generera sysselsättning i 

denna del av Sverige bör även företag omfattas av stödet. Motsvarande elprisstöd ges 

till såväl konsumenter som näringsidkare. Att underlåta att utge stöd till näringsidkare 

som använder gas anser vi därför vara diskriminerande, mot såväl energislag som 

regioner och enskilda näringsidkare. Hade dessa näringsidkare använt el istället för 

gas, hade Sverige haft ännu större kapacitetsutmaningar än idag. Ska Sverige nå sina 

hållbarhetsmål och samtidigt kunna tillhandahålla den energi som efterfrågas behövs 

befintlig gasinfrastruktur, då kapacitet i elnätet inte är tillräcklig. Då många industrier 

använder gasen som insatsvara i sina processer är inte heller el ett alternativ för dem. 

I övrigt har Weum har ett antal kommentarer kopplade till specifika bestämmelser i förslaget 

vilka vi redogör för nedan. 
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Inledande bestämmelser 

§1 Ersättning får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt denna förordning till gasnätsföretag 

som ger stöd till gaskonsumenter för en del av kostnaden för deras gasförbrukning under 

oktober 2021 – september 2022. Weum anser att denna skrivning är otydlig och kan 

missuppfattas. Skrivningen kan uppfattas som att den konsument som haft förbrukning 

oktober 2021 – september 2022 har rätt att erhålla stöd. Som stödet är utformat, att det är 

uttagspunkten som erhåller stödet och att stödet ska utgå till den som förbrukar gas i 

uttagspunkten den 1 februari 2023, föreslår Weum att man omformulerar §1 som stöd till 

gasanvändare för att mildra effekterna av höga gaspriser. För vilken period som är gällande 

anges i §3 och Weum förordar att detta inte anges på två ställen. I och med denna förändring 

blir stödet inte en kompensation utan snarare ett framåtriktat stöd. 

Ord och uttryck i förordningen 

§2 Weum föreslår att gasprisstöd definieras som: stöd till gaskonsument i det västsvenska 

naturgassystemet för att mildra effekterna av höga gaspriser, i enlighet med förordning 

(2022:1872) om elstöd till konsumenter. 

Förutsättningar för ersättning till gasnätsföretag 

§3 1.a) Weum är positiva till att det tydligt specificeras att det är den konsument som ett visst 

datum har rätt att ta ut gas i uttagspunkten som ska erhålla stödet.  

Weum föreslår att det tydligt specificeras (i egen punkt) att den konsument som haft 

förbrukning under perioden oktober 2021-september 2022, men någon gång under denna 

period eller därefter blivit frånkopplad på grund av bristande betalning har rätt att erhålla 

stöd. 

§3 1.b) Att utge stöd till konsument som använt gas under hela eller delar av perioden oktober 

2021 – september 2022, men kopplat ifrån sig från gasen av annan anledning än bristande 

betalning, blir svår, näst intill omöjlig, att hantera för nätägaren, då kunden inte längre något 

aktivt avtal med nätägaren. Nätägaren får därmed svårt att säkerställa att stödet når rätt 

mottagare. Med tanke på att stödet är ett stöd som ska mildra effekterna av höga gaspriser, 

blir stödet framåtriktat och inte kompensation för något som skett bakåt i tiden. Weum 

föreslår därför att det tydligt framgår att för att erhålla stödet krävs att gaskonsumenten har 

ett aktivt avtal med nätägaren den 1 februari 2023. 

§4 Weum önskar ett förtydligande att denna paragraf avser gasspisar. För gasspisar som 

saknar uppmätt förbrukning ska gasnätsföretagets beräkning av gasprisstödet enligt 3§1 ska 

utgå från att förbrukningen i uttagspunkten var 480 kWh under perioden oktober 2021 - 

september 2022. För att erhålla stöd krävs att anläggningen har ett aktivt avtal. 

Weum förordar ett förtydligande i förordningen kring vad som gäller om gasnätsföretaget 

saknar avlästa mätvärden på en uppsatt mätare. I det fall avlästa mätvärden saknas bör 

ersättning utbetalas efter med hänsyn till estimerad debiteringsgrundande förbrukning i 

uttagspunkten. 
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Handläggning av ärenden om ersättning till gasnätsföretag 

§12 Weum motsätter sig att senaste datum för att göra korrigering till Statens 

Energimyndighet är 1 juli 2023. Det är alltför tidigt för att kunna säkerställa att alla uppgifter 

varit korrekta. Om det i efterhand visat sig att konsument haft rätt till mer/mindre stöd än 

gasnätsföretaget ansökt om, vilket kan ske på kunder som saknar fjärravläsning, ska möjlighet 

ges för att kunna korrigera detta. Med erfarenhet från elpriskompensationen, vet vi att detta 

tar längre tid att validera. Weum förordar därmed att detta datum sätts till samma datum som 

anges i §3.2 samt §18.3, dvs 31 juli 2024. 

Återbetalning av ett gasnätsföretags ersättning 

§18 3. Weum ställer sig frågande till vad som avses med ”lämnat” hela eller delar av det 

gasprisstöd som ersättningen avser före utgången av juli 2024.  Om en kund väljer att erhålla 

stödet som ett avdrag på kommande fakturor, kan det ta upp till 18 månader från det att 

konsumenten erhöll första utbetalning till dess att konsumenten erhållit hela beloppet, vilket 

gör att Weum gör tolkningen att lämnat innebär att konsumenten erhållit hela beloppet 

utbetalt eller att delar av beloppet ligger som ett tillgodo på konsumenten. Om beloppet ligger 

som ett tillgodo på konsument bör gasnätsföretag ej vara återbetalningsskyldig avseende detta 

belopp. 

Weum förordar att ett sista datum bör införas, då konsument kan ansöka om stöd om 

konsument som har rätt till stöd ej erhållit sitt stöd. Detta för att krav mot gasnätsbolag ej ska 

kunna ställas om gasnätsbolag ej erhållit medel från myndighet. 

 

För Weum Gas Aktiebolag 

Carolina Wistén 


