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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i naturgasförordningen (2006:1043);

utfärdad den 31 maj 2012.

Regeringen föreskriver1 i fråga om naturgasförordningen (2006:1043)2

dels att 29–33 b §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubrikerna närmast före 29 och 33 a §§ ska utgå,
dels att 19, 34 och 35 §§ samt rubriken närmast före 34 § ska ha följande

lydelse,
dels att det i förordningen ska införas åtta nya paragrafer, 19 a, 29–32,

34 a, 34 b och 36 §§, samt närmast före 19 a och 29 §§ nya rubriker av föl-
jande lydelse.

19 §3 Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om
1. innehållet i sådana övervakningsplaner som avses i 3 kap. 9 § och

4 kap. 7 § naturgaslagen (2005:403),
2. utseende av övervakningsansvarig och dennes uppgifter enligt 3 kap.

10 § naturgaslagen, och
3. offentliggörandet av sådana årliga rapporter som avses i 3 kap. 10 §

andra stycket och 4 kap. 8 § naturgaslagen.

Offentliggörande av information

19 a § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om skyldig-
het för en transmissionsnätsoperatör eller ett företag som innehar en lag-
rings- eller förgasningsanläggning att offentliggöra information som har be-
tydelse för naturgasmarknadens funktion. 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av
direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94, Celex 32009L0073).
2 Senaste lydelse av
29 § 2008:900
30 § 2008:900
30 a § 2008:900
33 a § 2011:1063
33 b § 2011:1124.
3 Senaste lydelse 2011:717.
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SFS 2012:338 Undantag enligt 9 kap. naturgaslagen (2005:403)

29 § Energimarknadsinspektionen prövar frågor om undantag enligt 9 kap.
naturgaslagen (2005:403). I 31 § finns dock bestämmelser om att ett ärende
om ett sådant undantag i vissa fall ska överlämnas till byrån för samarbete
mellan energitillsynsmyndigheter för prövning av den myndigheten.

30 § Om den ledning eller anläggning som avses med en ansökan om
undantag enligt 9 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) sträcker sig över territo-
rium som tillhör en annan medlemsstat i Europeiska unionen, ska byrån för
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ges tillfälle att yttra sig i ären-
det inom två månader från den dag då en begäran om undantag mottogs av
den sista av de berörda medlemsstaternas tillsynsmyndigheter.

Om samtliga berörda nationella tillsynsmyndigheter har kommit överens i
frågan om undantag inom sex månader från den dag då en begäran om
undantag mottogs av den sista av dessa myndigheter, ska byrån för samar-
bete mellan energitillsynsmyndigheter underrättas om detta.

31 § Ett sådant ärende om undantag enligt 9 kap. naturgaslagen (2005:403)
som avses i 30 § första stycket ska överlämnas till byrån för samarbete mel-
lan energitillsynsmyndigheter för prövning, om 

1. Energimarknadsinspektionen och övriga berörda tillsynsmyndigheter
inte har kommit överens i frågan om undantag inom sex månader från den
dag då begäran om undantag mottogs av den sista av dessa myndigheter,
eller

2. Energimarknadsinspektionen och övriga berörda tillsynsmyndigheter
gemensamt begär det.

Den period som avses i första stycket 1 får förlängas med högst tre måna-
der, om tillsynsmyndigheterna är överens om detta.

32 § Energimarknadsinspektionen ska så snart den har mottagit en ansökan
om undantag enligt 9 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) skicka en kopia av
ansökan till Europeiska kommissionen. 

Energimarknadsinspektionen ska utan dröjsmål anmäla ett beslut om
undantag till Europeiska kommissionen och förse kommissionen med alla
relevanta uppgifter om beslutet.

Tillsyn m.m.

34 §4 Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt 1 kap. 9 §
naturgaslagen (2005:403).

34 a § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om skyldig-
het för naturgasleverantörer att dokumentera och bevara uppgifter om leve-
ransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana
avtal eller instrument.

4 Senaste lydelse 2007:1321.
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SFS 2012:33834 b § En naturgasleverantör ska på begäran lämna uppgifter om leverans-
avtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal
eller instrument till Europeiska kommissionen och Energimarknadsinspek-
tionen. Detta gäller dock endast sådana uppgifter inom handeln med natur-
gas som utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078)
eller som ska dokumenteras och bevaras enligt föreskrifter som har medde-
lats med stöd av 34 a §.

35 §5 Energimarknadsinspektionens beslut enligt 9 kap. 1 § naturgaslagen
(2005:403) får överklagas till regeringen.

36 § Energimarknadsinspektionens beslut enligt 14 § får överklagas till
regeringen. Andra beslut av Energimarknadsinspektionen enligt denna för-
ordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2007:1321.
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