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Utkom från trycket
den 8 oktober 2012

beslutade den 17 september 2012.
Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 7 och 8 §§ förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning.

Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för naturgasföretag och företag som närmast föregående kalenderår förbrukat mer än 20 gigawattimmar, undre värmevärde (GWhu) naturgas (större
förbrukare) att upprätta och följa företagsplaner för företagets verksamhet,
föreskrifter om innehållet i sådana företagsplaner samt föreskrifter om skyldighet att lämna den information som behövs för att Statens energimyndighet
ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) nr 994/2010 av den
20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om
upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG1 och lagen (2012:273) om trygg
naturgasförsörjning.

Definitioner
2 § Termer och begrepp som inte definieras särskilt i dessa föreskrifter
används i samma betydelse som i naturgaslagen (2005:403).
3§

I dessa föreskrifter avses med:

Distributionsledning:

Naturgasledning som är belägen efter en mät- och
reglerstation.

Distributionsområde:

Sammanhängande nät av distributionsledningar.

Frånkoppling:

Partiell eller fullständig frånkoppling av kunder.

Företagsplaner:

Förebyggande åtgärdsplan samt krisplan enligt
4 §.

1

EUT L295, 12.11.2010, s. 1 (CELEX 32010R0994)
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Nationell förebyggande
åtgärdsplan:

Nationell förebyggande åtgärdsplan för Sveriges
naturgasförsörjning antagen och offentliggjord av
Statens energimyndighet enligt förordning (EU)
nr 994/2010.

Nationell krisplan:

Nationell krisplan för Sveriges naturgasförsörjning antagen och offentliggjord av Statens energimyndighet enligt förordning (EU) nr 994/2010.

Skyddad kund:

Konsument som är ansluten till en distributionsledning för naturgas.

Värmevärde, undre
(GWhu):

Den värmemängd som utvecklas vid fullständig
förbränning av 1 Nm³ naturgas efter värmning
eller kylning till temperaturen 25 grader Celsius
och under ett tryck om 1,01325 bar (a) och luftöverskott av samma temperatur och tryck som
naturgasen, och med förbränningsprodukterna
kylda till 25 grader Celsius och med det vid förbränningen uppkomna vattnet i gasfas.

Skyldighet att upprätta och följa företagsplaner
4 § Naturgasföretag och större förbrukare ska upprätta en krisplan för företagets verksamhet. Krisplanen ska följas när någon av krisnivåerna enligt
artikel 10.3 förordning (EU) nr 994/2010 har tillkännagivits av Statens energimyndighet eller Affärsverket svenska kraftnät.
Innehavare av naturgasledning samt innehavare av lagringsanläggning ska
även upprätta och följa en förebyggande åtgärdsplan för företagets verksamhet.
Företaget ska se till att företagsplaner enligt första och andra stycket sprids
inom den egna organisationen.

Innehåll i krisplan
Gemensamma bestämmelser för naturgasföretag och större förbrukare
5 § Krisplanen ska innehålla följande uppgifter om företaget:
1. firma,
2. organisationsnummer,
3. postadress,
4. telefonnummer,
5. vem som är kontaktperson för företaget med angivande av namn, adress,
telefonnummer och e-postadress.
6 § Av krisplanen ska framgå följande:
1. företagets krisorganisation, som ska uppfylla de krav och förmågor som
anges i nationell krisplan, i syfte att ha beredskap för det fall någon av kris
nivåerna enligt artikel 10.3 i förordning (EU) nr 994/2010 tillkännages,
2. företagets ansvarsområden enligt nationell krisplan,
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3. vilka åtgärder som företaget ska vidta enligt nationell krisplan vid respektive krisnivå enligt artikel 10.3 i förordning (EU) nr 994/2010,
4. interna och externa resurser som ska användas vid respektive krisnivå
enligt artikel 10.3 i förordning (EU) nr 994/2010,
5. kontaktuppgifter att användas vid kris enligt artikel 10.3 c) förordning
(EU) nr 994/2010 och som har tillkännagivits av Statens energimyndighet
eller Affärsverket svenska kraftnät, i syfte att upprätthålla kommunikationen
mellan företaget och andra relevanta aktörer,
6. hur rapportering enligt krav fastställda i nationell krisplan ska ske,
7. hur en återgång till en normal driftsituation ska ske med minsta möjliga
störning för kunderna.
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Särskilda bestämmelser för innehavare av naturgasledning
7 § Innehavare av naturgasledning ska i krisplanen utöver vad som följer av
5 och 6 §§ redogöra för den prioritering av kunder som har gjorts i enlighet
med den prioriteringsordning som följer av nationell krisplan och som ska
tillämpas vid frånkoppling.

Innehåll i förebyggande åtgärdsplan
Gemensamma bestämmelser för innehavare av naturgasledning samt innehavare av lagringsanläggning
8 § Den förebyggande åtgärdsplanen ska innehålla följande uppgifter om
företaget:
1. firma,
2. organisationsnummer,
3. postadress,
4. telefonnummer,
5. vem som är kontaktperson för företaget med angivande av namn, adress,
telefonnummer och e-postadress.
Särskilda bestämmelser för transmissionsnätsoperatör
9 § Transmissionsnätsoperatör ska i den förebyggande åtgärdsplanen redogöra för följande:
1. vilka risker, såvitt avser sårbarhet och hotbild, som transmissionsnätsoperatören kan komma att utsättas för i den egna verksamheten och som är av
betydelse för att Sverige ska kunna uppfylla infrastruktur- och försörjningsnormerna enligt artikel 6 och 8 i förordning (EU) nr 994/2010,
2. sannolikheten för att avbrott på naturgasledningen till Sverige samt avbrott
på transmissionsledningar ska inträffa,
3. varaktighet av avbrott enligt punkten 2,
4. konsekvenser av avbrott enligt punkten 2,
5. hur de tidsgränser för frånkoppling som framgår av nationell förebyggande
åtgärdsplan ska uppfyllas.
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Särskilda bestämmelser för innehavare av lagringsanläggning
10 § Innehavare av lagringsanläggning ska i den förebyggande åtgärdsplanen redogöra för följande:
1. vilka risker, såvitt avser sårbarhet och hotbild, som innehavaren kan komma att utsättas för i den egna verksamheten och som är av betydelse för att
Sverige ska kunna uppfylla infrastruktur- och försörjningsnormerna enligt
artikel 6 och 8 i förordning (EU) nr 994/2010,
2. sannolikheten för störningar i funktionen på innehavarens lagringsanläggning,
3. varaktighet av störningar enligt punkten 2,
4. konsekvenser av störningar enligt punkten 2.
Särskilda bestämmelser för innehavare av distributionsledning
11 § Innehavare av distributionsledning ska i den förebyggande åtgärdsplanen redogöra för hur de tidsgränser för frånkoppling som framgår av nationell
förebyggande åtgärdsplan ska uppfyllas.

Uppdatering av företagsplaner
12 § Företagsplaner enligt 4 § ska utifrån väsentliga förändringar i företagets verksamhet, förändringar i nationell krisplan eller nationell förebyggande åtgärdsplan, förändringar av innehållet i företagsplanerna enligt 5–11 §§
samt på begäran av Statens energimyndighet uppdateras.
Uppdaterade företagsplaner ska skyndsamt lämnas in till Statens energimyndighet.

Skyldighet att lämna information
13 § Naturgasföretag ska på begäran av Statens energimyndighet lämna
den information som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina
uppgifter enligt förordning (EU) nr 994/2010 och lagen om trygg naturgasförsörjning.
14 § Innehavare av naturgasledning ska till Statens energimyndighet senast
den 31 mars varje kalenderår lämna följande uppgifter avseende innehavarens naturgasledningar:
1. antal kunder per följande kundkategorier
a) kraftvärme- och värmeverk,
b) större förbrukare,
c) kunder som förbrukat mer än eller lika med 3,0 GWhu men mindre än
eller lika med 20 GWhu naturgas närmast föregående kalenderår,
d) kunder som förbrukat mindre än 3,0 GWhu närmast föregående kalenderår,
e) skyddade kunder, angivet per distributionsområde,
2. förbrukning av naturgas närmast föregående kalenderår avseende kund
kategorierna enligt punkten 1 a) – e), angivet i GWhu,
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3. effektbehov vid noll grader Celsius avseende kundkategorierna enligt
punkten 1 a) – e), angivet i MWu,
4. bedömd produktion av biogas för inmatning i distributionsområde, angivet
i MWu samt under en period av trettio dagar, angivet i GWhu.
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Sättet för inlämnande av företagsplaner samt information
15 § Företagsplaner enligt 4 § samt uppdaterade företagsplaner enligt 12 §
ska skriftligen lämnas in till Statens energimyndighet och vara undertecknade
av behörig företrädare för företaget.
16 § Information enligt 13 och 14 §§ ska skriftligen lämnas in till Statens
energimyndighet av behörig företrädare för företaget.
17 § Fullmakt och övriga behörighetshandlingar ska lämnas in till Statens
energimyndighet i original.

Undantag
18 § Om det finns särskilda skäl kan Statens energimyndighet komma
att medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Ansökan om
undantag görs skriftligen hos Statens energimyndighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer från trycket.
2. Första inlämnande av företagsplaner enligt 4 § ska ske senast den 15
november 2012.
På Statens energimyndighets vägnar
Erik Brandsma
Michael Pellijeff
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Allmänna råd till Statens energimyndighets föreskrifter om
företagsplaner och skyldighet att lämna information om
naturgasförsörjning (STEMFS 2012:4)
Generellt
Nationell krisplan samt nationell förebyggande åtgärdsplan finns att tillgå på
Statens energimyndighets hemsida www.energimyndigheten.se.
Till 12 §
Med väsentliga förändringar av företagets verksamhet avses bl.a. fusion,
överlåtelse av tillgångar hänförliga till företagets naturgasverksamhet och
utvidgning respektive minskning av företagets naturgasverksamhet.
På Statens energimyndighets vägnar
Erik Brandsma
Michael Pellijeff
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Information om STEMFS
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos CM-gruppen.
Statens energimyndighet, Box 11093, 161 11 Bromma, tel. 08-505 93 33 55,
fax. 08-505 93 33 99.
Elanders Sverige AB, 2012

