
ANSÖKAN OM NATURGASNÄTSTILLSTÅND  TILL ENERGIMYNDIGHETEN 
FÖR SLUTNA DISTRIBUTIONSNÄT  

1 Tillståndssökande 

1.1 Namn på sammanslutning eller inrättning som utövar naturgasnätsverksamhet 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 

1.9 Kontaktpersonens namn 1.10 Kontaktpersonens telefonnummer 

1.11 Kontaktpersonens e-post 

2 Verksamhetens art och verksamhetsområde 

Verksamhetens art   2.1  Naturgasnätsverksamhet i slutna distributionsnät 
2.1.1 Beskrivning av verksamhetsområdet 

2.1.2 Karta över området 

2.1.3 Karta över nätet  

2.1.4 Uppgifter om nätet 

Bilaga nr  

Bilaga nr  

Bilaga nr 



3 Bilagor 

3.1 Upplysningar om den sökande 

 
3.1.1 Om den sökande är ett bolag, ska en kopia av bolagsordningen eller bolagsavtalet bi-
fogas 
 
3.1.2 Om den sökande är ett andelslag, ska en kopia av dess stadgar bifogas 
 
3.1.3 Registerutdrag 
 
3.1.4 Motsvarande upplysningar om annan sammanslutning eller inrättning 
 

 
Bilaga nr           
 
 
Bilaga nr           
 
Bilaga nr           
 
Bilaga nr             

3.2 Motivering av slutna distributionsnät 

 
3.2.1 Utredning av de tekniska skäl eller säkerhetsskäl varigenom driften eller 
produktionsprocessen hos nätanvändarna bildar en gemensam helhet 
 
3.2.2 Utredning av användare som anslutit sig till naturgasnätet och av de överförda 
gasmängderna. Dessutom en utredning av användarnas ägarförhållanden gentemot 
naturgasnätets ägare eller innehavare 
 
3.2.3 Om konsumenter har anslutit sig till nätet, ska den sökande lämna en utredning av 
dessas förhållande till den sökande 

 
Bilaga nr           
 
 
Bilaga nr           
 
 
 
Bilaga nr           
 
 

3.3 Utredning om allmänna krav för slutna distributionsnät 

 
3.3.1 Utredning om organisationen 
 
3.3.2 Utredning av driftsövervakaren 

 
Bilaga nr           
 
Bilaga nr           
 

3.4 Utredning av särredovisning av nätverksamheten  

 
3.4.1 Årsbokslutet vid föregående räkenskapsperiod  
 
3.4.2 Upplysningar om koncernförhållanden 
 
3.4.3 Upplysningar om metodiken för särredovisat bokslut 

 
Bilaga nr           
 
Bilaga nr           
 
Bilaga nr           
 

3.5 Övriga upplysningar  

 
3.5.1 Om den sökande inte själv äger nätet eller nätavsnittet, ska den sökande lämna in en 
kopia av de avtal som ger den sökande besittningsrätt till nätet eller nätavsnittet  
 
3.5.2 Andra bilagor 
 

 
Bilaga nr           
 
 
Bilaga nr           
 

 

4 Underskrift 

4.1 Ort 
 
      
 

4.2 Datum 
 
      

4.3 Namnteckning och namnförtydligande 
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