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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-01-16

Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne

Lundius och regeringsrådet Karin Almgren.

Anvisad gasleverantör på naturgasmarknaden

Enligt en lagrådsremiss den 13 december 2007 (Näringsdepar-

tementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande

över förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Bengt Agartz.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

7 kap.

12 §

Enligt första stycket ska en gasförbrukare som saknar leverantör av

naturgas av berörd innehavare av naturgasledning anvisas en leve-

rantör av gas, som gentemot innehavaren av naturgasledningen har

åtagit sig att leverera naturgas till sådana gasförbrukare.

Att en gasförbrukare saknar leverantör av naturgas kan bero på att

gasförbrukaren inte ingått avtal med någon leverantör, t.ex. då gas-

förbrukaren flyttar in i ett hus som är anslutet till ett gasledningsnät

och trots att avtal saknas börjar använda gasen. Avsaknaden av

avtal kan också bero på att ett ingånget avtal upphört enligt avtalade
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villkor eller avbrutits på grund av att förbrukaren försummat sina

skyldigheter mot gasleverantören. Att det i praktiken inte finns någon

leverantör kan även bero på att den leverantör som förbrukaren har

avtal med inte levererar någon gas därför att leverantören enligt 4 §

första stycket inte längre har rätt att leverera. Av detta stycke följer

nämligen att en leverantör får leverera bara om denne själv eller

genom någon annan åtagit sig balansansvaret, dvs. ansvaret för att

lika mycket naturgas tillförs gassystemet som förbrukaren tar ut.

Enligt lagrådsremissen är skälet till den föreslagna anvisningsskyl-

digheten att man vill råda bot på sådana situationer där en kund

förbrukar naturgas utan att ha något avtal med en gasleverantör.

Kunden förbrukar då gasen utan att betala för förbrukningen och

därmed göra rätt för sig. Förslaget innebär dock givetvis även att en

gasförbrukare som saknar en leverantör tillförsäkras gas genom den

anvisade leverantören (jfr prop. 1998/99:137 s. 52 om syftet med

motsvarande bestämmelse i ellagen /1997:857/ samt artikel 3.3 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni

2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas

och om upphävande av direktiv 98/30/EG).

Förslaget i första stycket om anvisning av leverantör har sin förebild i

8 kap. 8 § första stycket ellagen. Enligt Lagrådets mening är det

givetvis eftersträvansvärt att den rättsliga regleringen samordnas när

det gäller regleringen av likartade förhållanden inom el- och natur-

gasmarknaderna.

Skyldigheten att anvisa en leverantör läggs i det nu föreslagna första

stycket på ”berörd innehavare av naturgasledning”. Det framgår

emellertid inte vad som avses med detta uttryck. Enligt Lagrådets

mening bör innebörden utvecklas närmare i författningskommen-

taren.
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Av första stycket följer att en förutsättning för att ledningsinnehavaren

ska kunna anvisa en leverantör är att denne gentemot ledningsinne-

havaren åtagit sig att leverera gas till förbrukare som saknar leveran-

tör. Varken i ellagens motsvarande bestämmelser eller i lagråds-

remissens förslag finns det emellertid närmare reglerat vad lednings-

innehavaren ska iaktta vid sitt val av leverantör. Även om förbrukaren

inte ska vara skyldig att gå in i ett avtalsförhållande med den anvi-

sade leverantören innebär förslaget att denne utan några särskilda

marknadsföringsinsatser får en förtur till kundkollektivet. Det kommer

därför, i likhet med motsvarande förhållande på elmarknaden, att

finnas ett ekonomiskt värde i att svara för leverans till en avtalslös

gasförbrukare (jfr uttalande i prop. 1998/99:137 s. 32). Valet av anvi-

sad leverantör har således betydelse för konkurrensförhållandena.

Av lagrådsremissen framgår att frågan om att införa bestämmelser

om krav på upphandling tidigare övervägts, men att man stannat för

att inte genomföra några sådana krav (prop. 2004/05:62). I stället

infördes en bestämmelse i naturgaslagen, 3 kap. 8 §, om att den som

innehar en koncessionspliktig naturgasledning ska på ett öppet, icke-

diskriminerande och marknadsorienterat sätt anskaffa den naturgas

som behövs för att bedriva överföringen. Enligt Lagrådets mening är

det inte möjligt att falla tillbaka på bestämmelsen i 3 kap. 8 § när det

gäller vad en icke koncessionspliktig innehavare av en naturgas-

ledning ska iaktta vid anvisning av en leverantör. Ett alternativ kan

vara att bygga ut denna bestämmelse så att det klart framgår att den

gäller även då en sådan ledningsinnehavare anvisar en leverantör

enligt förevarande paragraf. Lagrådet förordar att frågan övervägs

under det fortsatta beredningsarbetet eller i särskild ordning.

Det kan tilläggas att frågan också har ett EG-rättsligt perspektiv.

Enligt EG-fördraget har medlemsstaterna skyldighet att följa vissa



4

grundläggande rättsliga principer. Det gäller bl.a. såvitt nu är av

intresse bestämmelserna om icke-diskriminering (artikel 12),

etableringsrätt (artikel 43) och fri rörlighet av tjänster (artikel 49). Se

även artikel 3.1 i direktivet 2003/55/EG som föreskriver bl.a. att

medlemsstaterna inte får göra någon diskriminerande åtskillnad

mellan naturgasföretag när det gäller rättigheter och skyldigheter.

Av paragrafens andra stycke följer att en leverantör ska anvisas även

i de fall det inte finns någon som har åtagit sig balansansvaret för

leveranserna till gasförbrukaren. Behovet av detta stycke är

beroende av hur uttrycket leverantör i första stycket ska tolkas.

Avses endast en leverantör som har rätt att leverera? Frågan har

betydelse för förslaget i 14 § om gasförbrukarens skyldighet att till

den anvisade leverantören betala för förbrukad gas. Lagrådet åter-

kommer till denna fråga i yttrandet under 14 § och dess andra stycke.

Ett balansansvar innebär att den balansansvarige genom avtal med

den systemansvariga myndigheten åtagit sig det ekonomiska

ansvaret för att det nationella naturgassystemet tillförs lika mycket

naturgas som tas ut ur den uttagspunkt där leverantören levererar

naturgas till en eller flera gasförbrukare. En gasleverantör kan själv

vara balansansvarig eller anlita någon annan för uppgiften. Om det

saknas en balansansvarig, får leverantören inte leverera någon gas.

(Se 7 kap. 4 §.)

I propositionen 2005/06:158 s. 46 uttalas att det ansetts självklart att

en leverantör som inte längre får leverera el därför att det saknas en

balansansvarig inte heller har någon leveransskyldighet (enligt avta-

let). Lagrådet ifrågasätter denna slutsats.

Avsikten med förslaget om anvisad leverantör är att den anvisade –

direkt eller indirekt – ska ingå avtal med den anvisade eller någon
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annan om leverans av gas. Detta innebär att en gasleverantör, som

har avtal med en eller flera gasförbrukare och som inte längre upp-

fyller kravet på balansansvar, med förslaget kommer att förlora samt-

liga sina kunder till en annan leverantör. Denna effekt av motsva-

rande bestämmelser på elmarknaden uppmärksammades av

näringsutskottet när regeringen i propositionen 2005/06:158 föreslog

att den skyldighet som den systemansvariga myndigheten (Svenska

kraftnät) har enligt 8 kap. 4 c § tredje stycket ellagen att se till att

elleverantörer har en balansansvarig skulle upphävas. Utskottet

ansåg att den föreslagna ordningen inte var rimlig. Utskottet pekade

också på att förslaget – om det genomfördes – riskerade att

begränsa antalet aktörer inom elhandel och därigenom bidra till en

ökad koncentration. En lösning skulle enligt utskottet kunna vara att

en elleverantör som saknar balansansvarig ges skälig tid att skaffa

sig en ny balansansvarig. Utskottet ansåg dock att frågan borde

analyseras närmare. I det sammanhanget kunde det enligt utskottet

även finnas skäl att se över om det finns behov av att klargöra vilken

information som ska utbytas mellan aktörerna på elmarknaden.

I enlighet med utskottets förslag avslog riksdagen regeringens

förslag att upphäva 8 kap. 4 c § tredje stycket i ellagen och beslutade

att regeringen efter en närmare analys av uppkomna frågor skulle

återkomma med ett nytt förslag när det gäller balansansvaret som

beaktar de problem som utskottet uppmärksammat (2005/06:NU18,

rskr 2005/06:346).

Naturgaslagen innehåller inga bestämmelser – och inte heller före-

slås nu några bestämmelser – motsvarande den systemansvariga

myndighetens skyldighet enligt 8 kap. 4 c § tredje stycket ellagen att

anvisa en balansansvarig. Det förevarande förslaget till 7 kap. 12 §

andra stycket i naturgaslagen innebär således att ett system föreslås

bli genomfört på naturgasmarknaden som riksdagen tagit avstånd

ifrån för elmarknadens del. De problem som riksdagen pekade på
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kan uppenbarligen komma att uppstå också med det nu föreliggande

förslaget.

I lagrådsremissen motiveras förslaget till 12 § andra stycket med att

konsekvenserna kan bli betydligt allvarligare om frågan lämnas

oreglerad. Det framgår emellertid inte vad regeringen grundar detta

uttalande på. Visserligen sägs det att regeringen delar remissinstan-

sernas uppfattning att det är lämpligt att ansvarsfördelningen orga-

niseras på likartat sätt både för el- och naturgasmarknaderna och att

regeringen avser att återkomma till frågan i samband med att över-

synen av regelverket avseende anvisad balansansvarig för elmark-

naden är genomförd. Lagrådet kan emellertid utifrån de uppgifter

som lagrådsremissen innehåller inte se några övertygande skäl

varför inte resultatet av översynen kan avvaktas innan något förslag

läggs fram om skyldighet för en ledningsinnehavare att anvisa en ny

leverantör i de fall det inte längre finns någon balansansvarig. Det

föreslagna andra stycket innebär att en leverantör av naturgas som

saknar en balansansvarig kan komma i ett rättsligt sämre läge än en

elleverantör i motsvarande situation. Enligt Lagrådets mening bör en

sådan olikbehandling undvikas.

Sammanfattningsvis anser Lagrådet att frågan om att införa en skyl-

dighet att anvisa en leverantör i de fall det saknas en balansansvarig

måste övervägas ytterligare.

13 och 14 §§

Enligt den föreslagna 13 § första stycket ska ledningsinnehavaren

underrätta gasförbrukaren om vilken leverantör som anvisats och om

naturgaslagens bestämmelser om byte av leverantör av naturgas.

Den anvisade leverantören ska enligt 14 § första stycket i sin tur

omedelbart underrätta gasförbrukaren om de villkor för leveransen
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som leverantören avser att tillämpa och om den dag då leverantören

avser att påbörja leveransen enligt avtalet.

Av lagrådsremissen framgår att avsikten är att en gasförbrukare, som

inte är nöjd med de erbjudna villkoren, ska kunna förhandla med den

anvisade leverantören om villkoren eller kunna välja en annan leve-

rantör. I remissen talas om gasförbrukarens möjlighet att byta till en

annan leverantör än den han blivit anvisad. Under föredragningen

har dock bekräftats att avsikten inte är att gasförbrukaren initialt ska

vara bunden till den anvisade leverantören. Men, sägs det i författ-

ningskommentaren till 14 §, om en gasförbrukare vill anlita en annan

leverantör än den anvisade måste detta ske innan den anvisade

leverantören påbörjar sina leveranser. Börjar gasförbrukaren ta emot

leveranser den dag leverantören angett som dagen då leveranserna

påbörjas får, enligt kommentaren, gasförbrukaren anses ha godtagit

de villkor som leverantören angett i sin underrättelse men därefter

kan gasförbrukaren på sedvanligt sätt byta leverantör.

Några särskilda bestämmelser gällande gasförbrukarens avtalsbun-

denhet till en anvisad leverantör eller någon annan leverantör före-

slås inte. Frågan om en gasförbrukare ingått något leveransavtal och

med vem är därför enligt Lagrådet att bedöma enligt sedvanliga

avtalsrättsliga principer. Lydelsen i 14 § första stycket kan emellertid

uppfattas så att gasförbrukaren är bunden redan genom anvisningen

av en leverantör.

Mot bakgrund av att någon avtalsbundenhet inte är avsedd att

uppkomma redan genom att en leverantör anvisas är det enligt

Lagrådets mening viktigt att gasförbrukaren känner till sin rätt att fritt

välja leverantör, inom kretsen av dem som kvalificerar sig som

leverantörer enligt lagens bestämmelser, och att förbrukaren också

får tid på sig att välja leverantör. Det bör därför i lagen ställas upp ett
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krav på att de underrättelser till gasförbrukaren som föreslås i 13 och

14 §§ ska ske skriftligen och att det i underrättelsen enligt 13 §,

utöver den föreslagna underrättelsen om lagens bestämmelser om

byte av leverantör, lämnas information om vad det rättsligt innebär att

en leverantör anvisats. Vidare bör bestämmelserna utformas så att

gasförbrukaren får skäligt rådrum för att kunna utvärdera den anvi-

sade leverantörens erbjudna villkor och i förekommande fall för-

handla om dessa eller välja att anlita någon annan leverantör. Ett sätt

att öppna möjlighet för en sådan ordning kan vara att föreskriva att

den anvisade leverantören inte får påbörja leveransen av gas före

viss tid.

I 13 § andra stycket föreslås att bestämmelser tas in om att rege-

ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om vad underrättelsen enligt första stycket ska

innehålla. De bestämmelser som avses är verkställighetsföreskrifter

som regeringen har behörighet att meddela med stöd direkt av 8 kap.

13 § regeringsformen. Något behov av stycket finns därför inte.

Bestämmelserna i 13 § och 14 § första stycket kan förslagsvis ges

följande lydelse:

13 §
Innehavaren av naturgasledningen ska i fall som avses i 12 § ome-
delbart skriftligen underrätta gasförbrukaren om vilken leverantör av
naturgas som har anvisats och om den rättsliga innebörden av en
sådan anvisning samt om lagens bestämmelser om byte av leveran-
tör av naturgas.

14 § första stycket
Den anvisade leverantören av naturgas ska omedelbart skriftligen
underrätta gasförbrukaren om den dag den anvisade erbjuder sig att
enligt avtal påbörja gasleverans till gasförbrukaren och om övriga
villkor för leveransen. Dagen för påbörjad leverans får i erbjudandet
sättas tidigast en månad från den dag den anvisade lämnar under-
rättelsen.
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Om Lagrådets förslag godtas, bör enligt Lagrådet en ändring av

motsvarande bestämmelser i ellagen övervägas.

Enligt förslaget till 14 § andra stycket ska gasförbrukaren till den

anvisade leverantören betala för förbrukningen av den naturgas som

inte levererats enligt leveransavtal med en leverantör. Betalningen,

som alltså avser förbrukningen av gas under den tid som gått innan

något leveransavtal börjat gälla, ska göras enligt de villkor som den

anvisade leverantören tillämpar. Motsvarande bestämmelser finns i

8 kap. 8 § femte stycket ellagen.

Enligt lagrådsremissen ska en gasförbrukare, som träffar avtal med

en annan leverantör än den anvisade, kunna avtala med sin leve-

rantör om att avtalet ska gälla också retroaktivt för den period som

gasförbrukaren stått utan leverantör. Enligt Lagrådets mening ger

emellertid den föreslagna lagtexten inte utrymme för någon sådan

tolkning. Av propositionen 2001/02:143 med förslag bl.a. till den

motsvarande bestämmelsen i ellagen, 8 kap. 8 § femte stycket,

framgår också klart att bestämmelsen där inte är avsedd att tolkas på

det sätt som nu sägs i remissen. I propositionen redovisas närmare

skälen för att betalning för retroaktiv tid ska ske till den anvisade

leverantören enligt de villkor som denne tillämpar, om inte elanvän-

daren avtalar om något annat med den anvisade leverantören.

(A. prop. s. 72 ff. och 146.)

Som följer av redogörelsen i propositionen 2001/02:143 rymmer

frågan vem som bör ha rätt till betalning av gasförbrukaren för gas

som denne använt utan att ha något leveransavtal flera aspekter.

Lagrådet anser sig på föreliggande underlag inte kunna bedöma

huruvida det är möjligt att införa en ordning som innebär att en

gasförbrukare blir betalningsskyldig gentemot någon annan än den

anvisade leverantören för retroaktiv tid utan att den anvisade leve-
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rantörens rättssäkerhet äventyras. Som 12 § första stycket torde få

förstås har den som anvisats som leverantör en leveransskyldighet

direkt på grund av lag för tiden innan ett leveransavtal eventuellt

träffas med gasförbrukaren. Under alla förhållanden krävs det dock

enligt Lagrådets mening att särskilda föreskrifter tas in i 14 § andra

stycket, om man vill ha en ordning som innebär att gasförbrukaren

ska kunna avtala med någon annan än den anvisade leverantören

om betalning till den andre för retroaktiv tid.

Vad gäller det föreslagna andra stycket har Lagrådet i övrigt följande

synpunkter.

En förutsättning för gasförbrukarens betalningsskyldighet enligt

andra stycket är att denne förbrukat naturgas som inte levererats

enlig ett leveransavtal med en gasleverantör. Orden leveransavtal

och leverantör skulle kunna förstås så att endast sådana avtal och

leverantörer avses där naturgasföretaget har rätt att leverera, dvs.

endast fall då det finns en balansansvarig. Som Lagrådet ser det är

detta en fråga som hänger samman med frågan i vilka fall en leve-

rantör ska anvisas enligt bestämmelserna i 12 §. Ytterst blir frågan till

vem och för viken tid en gasförbrukare ska vara skyldig att betala för

gas som förbrukaren tagit ut under tid då denne saknat ett avtal med

ett naturgasföretag eller ett avtal funnits med en avtalsmotpart som

saknat balansansvarig, oavsett om företaget levererat eller inte.

Sammantaget anser Lagrådet att de nu väckta frågorna måste

belysas ytterligare.


