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Uppdrag med anledning av ändringar i naturgaslagen m.m.

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att, i enlighet med

vad som anges under rubriken Uppdragen, redovisa sina analyser och

författningsförslag.

Under genomförandet av uppdragen ska Energimarknadsinspektionen

inhämta synpunkter från övriga berörda myndigheter och aktörer samt

fortlöpande göra aystämningar med Regeringskansliet

(Näringsdepartementet) .

De författningsförslag som redovisas ska vara kompletterade med en

problemanalys och en fullständig konsekvensutredning som beskriver

miljömässiga, ekonomiska och statsfinansiella konsekvenser av förslagen.

Om förslag lämnas som har statsfinansiella konsekvenser, ska de åtföljas
av finansieringsförslag.

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)

enligt följande. Den 31 mars 2014 redovisas förslag beträffande

särredovisning av lagring i rörledning. Uppdraget om avgränsning mellan

verksamheterna transmission respektive distribution ska, i förekom-

mande fall, innehålla författningsförslag och redovisas senast den 1

oktober 2014. Uppdraget om systembalansansvar ska, utöver de

fortlöpande axstämningarna, slutredovisas senast den 30 oktober 2015.

Uppdraget om gaskvalitet och inmatning av biogas på naturgasnätet ska

redovisas senast den 30 oktober 2015.

Uppdragen kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och
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Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som
här angivits.

Uppdragen

Riksdagen godkände den 24 april 2013 förslagen i propositionen
Naturgasfrågor (prop. 2012/13:85, bet. 2012/13 NU16, rskr.
2012/13:201). I propositionen föreslogs en rad ändringar i naturgaslagen
(2005:403) som trädde i kraft den 1 juni 2013.

Systembalansansvar

Naturgaslagen har ändrats så att regeringen kan ge i uppdrag åt en juri-
diskperson att ha det övergripande ansvaret. för att balansen mellan in-
matning och uttag av naturgasidet nationella naturgassystemet upp-
rätthålls (systembalansansvar). Uppdraget som systemansvarig myndig-
het för naturgas innehades tidigare av Affärsverket svenska kraftnät.
Ändringarna innebär att formerna för att utöva systemansvaret i huvud-
sak ska vara oförändrade, med undantag för att de nuvarande myndig-
hetsuppgifterna hos den systemansvariga myndigheten utmönstras eller
överförs till tillsynsmyndigheten, Energimarknadsinspektionen. Rege-
ringen har, med stöd av bemyndigande i naturgaslagen, i 21 § natur-
gasförordningen (2006:1043) utsett Swedegas AB till systembalans-
ansvarig.

I propositionen konstaterade regeringen under avsnitt 9 Den framtida
hanteringen av systemansvaret för gas att den systembalansansvariga i
fortsättningen kommer att utföra uppgiften under Energimarknads-
inspektionens tillsyn och aviserade samtidigt ett uppdrag till Energi-
marknadsinspektionen att noga följa hur uppdraget i fråga om det
övergripande systembalansansvaret och den ekonomiska
balansavräkningen fullföljs.

Energimarknadsinspektionenfår nu uppdraget att särskilt följa upp och
analysera marknadens funktion efter överlämnandet av systembalans-
ansvaret och till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) rapportera
om hur det nya systemet har fungerat. I detta ingår att analysera om det
finns behov av att komplettera regelverket med föreskrifter om
avräkning enligt det bemyndigande som finns i 7 kap. 11 §naturgaslagen
(2005:403) och/eller att föreslå andra kompletteringar av regelverket.

Utifrån regeringens konstaterande i propositionen under avsnitt 5.2
Områdeskoncession, ingår i uppdraget även att analysera behovet av en
tydligare avgränsning mellan verksamheterna transmission respektive
distribution och, vid behov, lämna förslag till ändringar i naturgaslagen
bland annat när det gäller den överlappande skyldighet en transmissions-
nätsoperatör och en distributionsnätsoperatör har att ansluta kunder.
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Inmatning av biogas på naturgasnätet

Regeringen aviserade i propositionen under avsnitt 11 Inmatning av
biogas på naturgasnätet ett uppdrag till Energimarknadsinspektionen att
dels följa det pågående arbetet inom EU rörande gaskvalitet, dels föreslå
regler för ökad transparens genom krav på offentliggörande av tekniska
regler för nätanslutning (beträffande gaskvalitet, luktämnestillsatser och
tryck) vid anslutning av anläggningar för gas från förnybara energikällor.
enligt vad som följer av artikel 16 punkten 10 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 apri12009 om främjande av
användningen av energi från förnybara energikällor (det s.k. RES-
direktivet).

I uppdraget ingår att analysera konsekvenserna för det svenska regel-
verket utifrån det standardiserings- och harmoniseringsarbete som för
närvarande bedrivs inom EU och, vid behov, föreslå förändringar i
regelverket. Energimarknadsinspektionen ska därutöver lämna förslag till
justeringar av regelverket som innebär att det kompletteras med krav på
offentliggörande av tekniska regler vid anslutning av anläggningar för gas
från förnybara energikällor.

Ekonomisk redovisning

Lagändringarna innebär bland annat att en ny tillsynsmodell införs
avseende naturgasföretagens intäkter från överföring, lagring och
förgasning. I sitt remissvar till departementspromemorian
Förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter, som legat till grund
för förslagen i propositionen gällande den nya tillsynsmodellen,
påpekade Energimarknadsinspektionen att kravet på särredovisning av
lagring i rörledning bör tas bort med anledning av att intäkter från
lagring i rörledning kommer att omfattas av en intäktsram och intäkter
från lagring i lagringsanläggning av en annan.

Regeringen bedömde i propositionen att det inte fanns tillräckligt
underlag för att utifrån remissvaret föreslå några lagändringar i frågan.
Energimarknadsinspektionen får nu i uppdrag att ta fram ett
författningsförslag som tillgodoser remissynpunkten.
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