
INSTRUKTIONER FÖR IFYLLNAD AV ANSÖKAN OM NATURGASNÄTSTILLSTÅND FÖR 
DISTRIBUTIONSNÄT 

1 Tillståndssökande 
 

Sammanslutning eller inrättning som utövar naturgasnätsverksamhet ska uppge 

1.1 Namn 

1.2 Hemort 

1.3 Telefonnummer 

1.4 E-post 

1.5 Utdelningsadress 

1.6 Postnummer och -anstalt 

1.7 FO-nummer 

1.8 Verksamhetsstart 

• Inledningsdatum för naturgasnätsverksamheten 

 

Kontaktperson: 

1.9 Namn 

1.10 Telefonnummer 

1.11 E-post 

2 Verksamhetens art och verksamhetsområde 
 

2.1 Naturgasnätsverksamhet 

 Föreslaget verksamhetsområde 

• Fritt formulerad utredning av den ansökandes verksamhet och naturgasnätets beläggning  

• Mängden av överförd naturgas i kubikmeter för eget bruk och till försäljning i fjol 

• Antalet produktions- och förbrukningsanslutningar 

• Totalt antal producenter och konsumenter som anslutit sig till nätet 

 Karta över området 

• Karta över området där den ansökande planerar att utöva naturgasnätsverksamhet med nödvändiga 

naturgasrör 

 Uppgifter om nätet 

• Naturgasrörens storlek och längder i kilometer samt storleken och antalet tryckreduktionsapparatur  

3 Bilagor 
 

3.1 Upplysningar om den sökande 

 Om den sökande är ett bolag, ska en kopia av bolagsordningen eller bolagsavtalet bifogas 

 Om den sökande är ett andelslag, ska en kopia av dess stadgar bifogas 

 Registerutdrag 

Punkterna 3.1.1 – 3.1.3 

• Om den sökande är ett bolag, ett andelslag eller annan sammanslutning ska denne lämna en kopia av 

bolagsordningen eller bolagsavtalet samt ett utdrag ur handels- eller stiftelseregistret eller motsvarande 

utredning av sammanslutningen. Offentligrättsliga organ ska lämna in sin instruktion eller motsvarande 

dokument. 



INSTRUKTIONER FÖR IFYLLNAD AV ANSÖKAN OM NATURGASNÄTSTILLSTÅND FÖR 
DISTRIBUTIONSNÄT 

 Motsvarande upplysningar om annan sammanslutning eller inrättning 

• Utredningar motsvarande punkterna 3.1.1–3.1.3 över annan sammanslutning eller inrättning 

 Intyg över den sökandes befogenhet att besluta över tillgångar 

• Intyg över att den sökande har befogenhet att besluta om tillgångar som behövs för drift, underhåll och 

utveckling av naturgasnätet. Bilagan lämnas på Energimyndighetens färdiga underlag som ska 

undertecknas (Distributionsnätsinnehavarens intyg över befogenhet att besluta om tillgångar.pdf) 

 Intyg över den sökandes befogenhet att ingå anslutningsavtal för naturgas och naturgasnätsavtal 

• Intyg över att den sökande har befogenhet att ingå anslutningsavtal för naturgas och naturgasnätsavtal 

med nätanvändare Bilagan lämnas på Energimyndighetens färdiga underlag som ska undertecknas 

(Distributionsnätsinnehavarens intyg över befogenhet att besluta om anslutningsavtal för naturgas och 

naturgasnätsavtal.pdf) 

 

3.2 Upplysningar om organisation och anställda 

 Organisationsschema 

• Organisationsschema enligt den sökandes egen praxis  

 Utredning av tillräckligt antal fast anställd personal och av personalens utbildning i nätverksamhet 

• En utredning av tillräckligt antal fast anställd personal och personalens utbildning lämnas per funktion 

enligt den sökandes organisation. Av utredningen ska framgå att den sökande har tillräckligt med 

personal som motsvarar omfattningen och arten av den sökandes nätverksamhet. 

 Utredning av driftsövervakaren 

• Driftsövervakarens namn och kopia av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) bekräftelse av anmälan 

om registrering av driftövervakaren 

 Utredning av samarbets- eller leverantörsavtal med väsentlig inverkan på delfunktionerna i 

naturgasnätsverksamheten   

 Utredning av åtgäder vid förekommande fel 

• Utredning av åtgäder vid förekommande fel under arbetstid och utanför arbetstid 

  

3.3 Upplysningar om ekonomin 

 Årsbokslutet vid föregående räkenskapsperiod  

• Undertecknad balansräkning och undertecnkad revisionsberättelse  

 Upplysningar om koncernförhållanden 

• Då den sökande är ett koncernbolag ska av uppgifterna framgå namnen på samtliga bolag i koncernen 

och koncernbolagens inbördes ägarandelar 

 Upplysningar om metodiken för särredovisat bokslut 

• I utredningen av metodiken för särredovisning ska det ingå en beskrivning av vad de särredovisade 

verksamheterna inbegriper samt av hur intäkterna, kostnaderna och balansposterna fördelas i 

verksamheterna. En sökande som inte tidigare har gjort särredovisning ska presentera en plan 

förmetodiken i särredovisningen.  

 Resultat- och balansbudget för nätverksamheten för innevarande år och de tre nästföljande åren. 

Resultatbudget lämnas in om en sådan finns 

• Resultat- och balansbudgeten ska presenteras i euro. 

• Resultat- och balansbudgeten ska redovisas på det bifogade Excel-underlaget 

(Distributionsnatsinnehavarens_resultat-och_balansbudget.xls). Om någon uppgift inte kan lämnas med 

den noggrannhet som Excel-underlaget kräver, ska uppgiften lämnas i kolumnen "Tilläggsuppgifter" på 

ifrågavarande rad. 

 Investeringsplan för nätverksamheten för innevarande år och de tre följande åren 

• Investeringsplanerna ska presenteras i euro 
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 Finansieringsplan för nätverksamheten för innevarande år och de tre följande åren 

• Av finansieringsplanen ska följande framgå (om tillämpligt):

 

 

   Finansieringskällor: 

  nettoresultat 

  avskrivningar 

  extraordinära intäkter/kostnader 

  ökning av eget kapital 

  ökning av långfristiga lån 

  ökning av kortfristiga lån 

  ökning av anslutningsavgifter               

 

 

 

 

 

 

Medelanvändning: 

  investeringar i distributionsnät 

  övriga investeringar i nät 

  övriga investeringar 

  förändring av rörelsekapital 

  ökning av övriga finansieringstillgångar 

  avbetalning av långfristiga lån 

  avbetalning av kortfristiga lån 

  skatter 

  utdelning eller annan vinstfördelning 

 

 

3.4 Övriga upplysningar 

 Om den sökande inte själv äger nätet eller nätavsnittet, ska den sökande lämna in en kopia av de avtal 

som ger den sökande besittningsrätten till nätet eller nätavsnittet 

 Andra bilagor 

• Den sökande kan lämna in andra bilagor vid behov eller på anmodan av Energimyndigheten 

• Exempelvis kan Energimyndigheten utöver punkt 3.3 Upplysningar om ekonomin besluta att begära 

ytterligare information om den sökandes ekonomi och den sökande är skyldig att lämna denna 

information. Verket kan även ålägga den sökande att redogöra för sitt kreditbetyg eller lämna 

tilläggsinformation om säkerheter, beroende på de föreslagna finansiella arrangemangen 

(kapitalstrukturen). 

4 Underskrift 
 

4.1 Ort 

4.2 Datum 

4.3 Namnteckning och namnförtydligande 

 
 
Om i ansökan eller dess bilagor ingår uppgifter, som ni anser vara sekretessbelagda, ska det betecknas 

tydligt i dokumenten och innehålla de stadganden, som sekretessen grundar sig på.  För eventuella 

affärshemligheter ska anges motiverade grunder för sekretessen.  

 

 


