
Civilutskottets betänkande 

1981/82: 8 

om styrmedel för introduktion av naturgas (prop. 1981/82:64) 

Propositionm 

Regeringen har i proposition l :s 1 /82:6.+ (industridepartementet) föresla-

git riksdagen 

dels att anta förslagen till 

I. lag om allmänna viirmesystem. 

2. lag om iindring i lagen ( 1 l)()2:7 l s. I). innefattande vissa bestämmelser 

om elektriska anhiggningar, 

3. lag om ändring i lagen ( 1976:.+39) om statens va-niimnd, 

.+. lag \im iindring i lagen ( 1976:8.+ 1) om betalningsföreläggande för 

fordringar som skall prövas av statens. va-niimnd, 

dels godkänna vad i regeringsprotokollet förordats om 

1. förutsiittningar för statliga bostadsl{m. 

2. vidgning av energisparstödets ti!Himpningsornriide. 

Yttrande (bilaga) i.iver förslagen har inhiimtats fr~in niiringsutskottet. 

Uskottet 

Civilutskottet har ingen annan mening iin niiringsutskottet beträffande 

lagförslagen under I och 2 ovan. vilka sälunda tillstyrks. Civilutskottet har 

inte heller n{tgon erinran mot lagförslagen i övrigt. 

Niir det giiller kreditstödet tillstyrker civilutskottd att anslutning till ett 

befintligt naturgassystem bör vara en förutsiittning för statligt bostadsltm till 

ny- eller ombyggnad. 

Utskottet tillstyrker också att energilån skall fä liimnas då befintliga 

bostadshus ansluts till ett naturgasniit. Dessa bn t'nligt L'nergihineförord

ningen ( 1981 ::'iX'!) utg<'ir med 30 '; a\" ett lttneundl'rlag som avses Uicka 

godtagbara kostnader för egna installationer och anslutningsavgift. De 

niirmare reglerna torde komma att anges av bostadsstyrelsen liksom har skett 

betriiffancle t. ex. fjiirrvärmeanslutning. Resterande del avses tiickt med 

underliggande prioriterade krediter. Räntebidrag utg:'tr inte för schablontax

erade sm{1hus men lämnas i övriga fall. Förslaget torde innebiira att de 

siirskilda reglerna om riinte- och amorteringsfrihl't inte skall tilliimpas. 

Under den öwrgfmgstid fram till {1r I 9X:'i dit viirmeförsiirjning erbjuds med 

stadsgas eller gasol skall enligt regcringsförslaget dessa cnergiliin Himnas 

endast i de fall dit den gamla energianliiggningen maste bytas redan av andra 

skäl. Detta motiveras med att en överg{mg till stadsgas eller gasol inte 

minskar oljeberoendet. 
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Utskottet har t'lllt'llertid funnit att det l{mgsiktiga syftet skulle frlimjas om 

Jiin kundt' liimnas ii\'t'n under denna iivergi1ngstid och att detta måstt' anses 

viiga tyngre än ek begriinsade kostnader för staten som detta drar med sig. 

Utskottet förordar sålunda att energil;'m E1r lämnas. före ftr 1985 utan den 

fört'Slagna begränsningen. 

Uhkottet hemstiiller 

I. att riksdagl'n antar förslagt'n till 
a. lag om allmänna viirmesystem. 

') 

h. lag om iindring i lagen· ( 1902:71 s. I). innefattande vissa 

bestlimml'lsl'r om elektriska anliiggningar. 

c. lag om lindring i lagen ( J ll76:.+39) om statt'ns va-nämnd. 

d. lag om lindring i lagen ( 1976:8.fl) om bt·talningsföreliiggande 

för fordringar som skall prövas '<lV statens va-niimnd. 

att riksdagen godkiinner vad i regeringsprotokollet förordats 

om forutslittningar för statliga hostadsUn. 

3. att riksdagen med anledning av regeringens förslag som sin 

ml'ning ger rl'geringen till kiinna vad utskottet anfört om en 

vidgning av L'nergisparsti.idcts tilliimpningsomrade. 

Stncklwlm den 3 december 1981 

P<\ civilutskottets viignar 

KJELL A. \1ATTSSON 

Niirl'arancfr: Kjell A. J'Vlattsson (c). RolfDahlhcr!! (m). Kerstin Ekman (fp). 
Lars 1-knrikson (s). Thure .ladestig (s). Sven Eric Åkcrfcldt (c). Maj-Lis 
Landherg ( s ). Rertil Danielsson ( m ). Kerstin Andersson i Hjiirtum ( c). Rertil 
Dahlen (fp). Ingvar Eriksson (m). Per Olof I Ukansson (s). Lennart Nilsson 
(s). Margar.eta Palmqvist (s) nch Ro Finnkvist (s). 
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Näringsutskottets yttrande 

1981/82:2 y 

3 

Bilaga 

över proposition 1981/82:64 om styrmedel för introduktion av 
naturgas 

Till civilutskottet 

Civilutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över 

proposition 1981/82:6-l om styrmedel för introduktion av naturgas. Niirings

utskottet för anföra följande. 

Pi1 förslag av niiringsutskottet (NU 1979/80:70. rskr 1979/80:410) fattade 

riksdagen våren 1980 vissa beslut om introduktion av naturgas i Sverige. 

Bl. a. godkändes ett avtal mellan Sveriges och Danmarks regeringar om 

naturgassamarhete samt riktlinjer för genomförande av det s. k. Sydgaspro

jektct. Vid behandlingen våren 1981 av det årets proposition ( 1980/81 :90) om 

riktlinjer för energipolitiken kunde utskottet (NU 1980/81 :60 s. 49) konsta

tera att möjligheterna att introducera naturgas i Sverige hade förbättrats i 
olika avseenden under senare tid. Utskottet fann dock skäl att erinra om .. de 

höga kostnader som är förknippade med en introduktion av naturgas i stor 

skala··. 

Den lagstiftning som föreslås i proposition 1981/82:64 inverkar inte direkt 

pä förutsiittningarna för naturgasintroduktion i Sverige. Den ger emellertid 

underlag för beslut som kan medverka till att ett naturgassystem som införs 

för sa stor anslutning som möjligt redan från början och att kostnaderna 

sMunda kommer att delas av mänga. 

Vad beträffar den föreslagna lagen om allmänna viirmesystem har 

niiringsutskottet iignat uppmiirksamhet M tv<I fri\gor. Den ena är om en si'idan 

styrning till förm{111 för naturgasanvändning som lagen möjliggör kan anses 

innebära ett onödigt limgtg:'tende ingrepp i konsumenternas fria val. en 

mening som statens industriverk har hävdat. Denna fräga blir särskilt viktig 

om det skulle visa sig att det varit en väl optimistisk prognos när. såsom 

anförs i propositionen, ··naturgasens kostnader har bedömts konkurrens

kraftiga i förhållande till andra energislag ... Den andra frågan är om det är 

rimligt att lagen. s;'\som föreslås, inte skall vara tillämplig på naturgasleve

ranser till fastigheter med industribyggnader eller byggnader inriittade för 

triidg~lrdsnäringen. 

I biida de anförda fr{1gorna kan niiringsutskottet ansluta sig till regeringens 

uppfattning. Det blir. som framhalls i proposition\0''1, i höggrad kommunerna 

som kommer att förfoga iiver de nya styrmedel som den nya lagstiftningen 

tillhandah~tllcr. Detta bör innehiira att den styrning av naturgasintroduktio

nen som kan komma till stånd blir i överensstämmelse med konsumentkol-
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kktivets intressen och att den verkstiills p{t s{tdant siitt att olika konsument

grupper behandlas riittvist i förhi1llande till varandra. Undantagandet av 

viirmeförsörjningen i in'dustrins och triidg[mlsniiringcns byggnader fr{m 

lagens tilliimpningsnmrf1de tir tillfredsstiillande motiverat. Då det nya 

regelsystemet inte bör bli tilliimpligt pf1 energifi~rsiirjningen till. industri~lla 

prneesser och triidg:mlsodling bör det inte heller giill<I för den relativt ringa 

del av de beri.irda niiringsgrenarnas L'nergitillförsel som avser viirmdörsiirj

ning i byggnader. 

Vidare har niiringsutskottet granskat förslaget till iindring i ellagen, vilket 

inncbiir att det undantag friin eldistributi.irernas allmiinna leveransskyldighet 

som nu giiller för fjiirrviirmeoinr:1den utvidgas till att avse: oi:ksf1 naturgas

områden. Förslaget ger inte anledning till.erinran. 

Stockholm den I december I 9X I 

Pil när i ngsutskottets vägnar 

I:'-JGVAR SVANBERG 

Niirvarande: Ingvar Svanberg (s). Johan Olsson (c). Erik I lovhammar {m). 
Hugo Bengtsson (s), Sven Andersson (fp), Nils Erik Wåt1g (s), \iargaretha af 
Ugglas (m), Lilly Hansson (s), Birgitta Hambraeus (c). Thage Peterson (s), 
Tage Adolfsson (m), Lennart Pettersson (s), Bengt Sjönell (c) och Rune 
Jonsson (s). 
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