
Gasnätspriser med tillhörande villkor 2022-2023

Gasnät   

Prisklass Effekt kW Fast pris kr/år Effektpris kr/kW
och år

Energipris öre/kWh

B1 0-49 2 610 0 22,15

B2 50-99 4 442 0 20,87

B3 100-199 5 979 160 10,37

B4 200-999 13 810 156 9,24

C1 1 000-1 499 53 164 150 8,15

C2 1 500-4 999 133 706 149 6,11

C3 5 000-14 999 308 230 146 4,39

C4 15 000-49 999 555 496 141 2,30

D1 50 000-199 999 545 208 139 1,57
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Vill du veta mer om övriga erbjudanden?
Kontakta vår Kundservice på telefon 031-62 62 62 eller besök www.goteborgenergi.se.

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. 
Nedan presenteras gällande gasnätpriser med tillhörande villkor för transport av natur-
gas i GEGABs gasnät. Samtliga priser gäller från och med 1 oktober 2022 och är angivna 
exklusive moms och myndighetsavgifter.

Myndighetsavgiften är för närvarande 0,1 öre/kWh, enligt naturgasförordningen 
(2008:1330).



Effektbestämmelser

Avtalad effekt
Avtalad effekt är den högsta effekt som Kunden planerar att ta ut 
i sin anläggning under ett kalenderår varvid underlaget utgörs av 
installerad-, timmedel-, eller dygnsmedeleffekt i enlighet med ned-
anstående tabell. Den avtalade effekten avgör utifrån vilken prisklass 
Kundens överföringskostnader ska beräknas. Ingen ersättning utgår 
till Kunden om Kunden inte utnyttjar hela sin avtalade effekt.

För Kunder i prisklass B1-B4 är den avtalade effekten lika med Kun-
dens installerade effekt.Kunder vars installerade effekt överstiger 
högsta tillåtna effekt i prisklass B4, väljer sin avtalade effekt inom 
prisklass C1-D1. 

I det fall Kunden tar ut en högre effekt än avtalad effekt debiteras en 
överuttagsavgift. 

För Kunder inom prisklass D2 gäller särskilda överföringsvillkor.

Prisklass Underlag för Avtalad effekt och överuttag

B1 - B4 Installerad effekt
Timmedeleffekt(i de fall installerad effekt inte är 
tillämplig)

C1 - D1 Timmedeleffekt
D2 Dygnsmedeleffekt

Installerad effekt
Summan av gasapparaternas maxeffekt, vilket vanligtvis framgår av 
apparaternas märkskylt.

Timmedeleffekt
Energimängd under en timme.

Dygnsmedeleffekt 
Energimängd under ett dygn dividerat med 24. Dygnet räknas från 
klockan 06.00.

Uttagspunkt över 200 000 kW

En Kund som har flera uttagspunkter inom prisklasserna C1 till D2, 
varav minst en uttagspunkt med högre effektuttag än 200 000 kW, 
kan sammanlagra sina uttagna effekter inom Ledningsinnehavarens 
nätområde. För mer information om gasnätpris och överföringsvill-
kor för Kund inom prisklass D2, kontakta din säljare eller kundser-
vice. I övriga fall är sammanlagring inte tillåten.

Överföringskostnad

Överföringskostnad debiteras månadsvis i efterskott. Debiteringen 
sker i normalfallet per uttagspunkt. Överföringskostnaden består av 
följande;

Fast pris
Fast kostnad per år.

Effektpris
Kundens kostnad är avtalad effekt multiplicerad med effektpris. 
  
Energipris
Kundens kostnad är förbrukad energimängd multiplicerad med 
energipris.

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifter till Energimarknadsinspektionen och Energi-
myndigheten är för närvarande 0,1 öre/kWh.
Kundens kostnad är förbrukad energi multiplicerad med myndig-
hetsavgifter.

Moms 
Moms tillkommer i enlighet med gällande lagstiftning och särredovi-
sas på fakturan. 

Ändring av avtalad effekt

Kunden kan under avtalstiden ändra sin avtalade effekt genom att 
anmäla detta senast den 15:e dagen i kalendermånaden. Ändringen 
gäller därvid från det första kalenderdygnet i påföljande månad.

Om Kunden sänkt sin avtalade effekt och inom 12 månader åter vill 
öka sin avtalade effekt debiteras Kunden retroaktivt för skillnaden 
mellan överföringskostnad beräknad utifrån ny avtalad effekt och 
den debiterade överföringskostnaden avseende de mellanliggande 
månaderna från det datum sänkningen skedde. Mellanskillnaden 
mellan den högre överföringskostnaden och den faktiskt debiterade 
överföringskostnaden faktureras separat. Ingen återbetalning utgår 
till Kund med anledning av ändrad avtalad effekt.

Säsongspris

Till Kunder i prisklass D1 erbjuds möjlighet till att debiteras enligt 
säsongspris. Säsongspris kan enbart erbjudas om anläggningen har 
varit i drift längre än ett (1) år och uppfyller följande två förutsätt-
ningar:

1. Kundens energiförbrukning för den aktuella anläggningen ska 
under perioden 1 april - 31 oktober vara mer än hälften av den 
totala årsförbrukningen.

2. Under perioden 1 november till och med 31 mars får endast 20 % 
av den avtalade effekten tas ut. 

Om bägge förutsättningarna uppfylls ges Kunden en reduktion av 
effektpriset med 80 %.

För att erhålla säsongspris måste Kunden skicka en skriftlig begäran 
därom till Ledningsinnehavaren senast den 31 augusti.  

Säsongsprisets löptid inleds kl. 06.00 den 1 november och gäller tills 
vidare. Varje säsongsprisperiod löper fr.o.m. 1 november t.o.m. 31 
oktober påföljande år.

Om Kunden inte uppfyller förutsättning 1 och 2 ovan, har Lednings-
innehavaren rätt att av Kunden återkräva den rabatt Kunden erhållit 
på effektpriset under säsongsprisperioden. Fakturering sker separat 
i efterhand.

Överuttagsavgift debiteras om uttagen effekt överskrider avtalad 
effekt.

Avkopplingsbart säsongspris

Till Kunder i prisklass C1 - C4 erbjuds möjlighet att debiteras enligt 
avkopplingsbart säsongspris. Avkopplingsbart säsongspris kan en-
bart erbjudas om anläggningen har varit i drift längre än ett (1) år och 
uppfyller följande förutsättning:

• Kundens energiförbrukning för den aktuella anläggningen ska 
under perioden 1 april - 31 oktober vara mer än hälften av den 
totala årsförbrukningen.

Om denna förutsättning är uppfylld debiteras Kunden enligt pris-
klass B2.

Avkopplingsbart säsongspris innebär att Ledningsinnehavaren un-
der vinterperioden 1 oktober - 31 mars har möjlighet att vid ett tillfäl-
le per månad, med fem (5) dagars varsel, avbryta gasöverföringen till 
Kunden. Kunden kan vara bortkopplad maximalt under tre (3) dygn 
per tillfälle. Ingen ersättning till Kunden utgår vid bortkoppling.

För att erhålla avkopplingsbart säsongspris måste Kunden skicka 
en skriftlig begäran därom till Ledningsinnehavaren senast den 31 
augusti.  

Avkopplingsbart säsongspris gäller tills vidare. Varje avkopplings-
bart säsongsprisperiod löper fr.o.m. 1 november t.o.m. 31 oktober 
påföljande år.

Uppfylls inte förutsättningen för avkopplingsbart säsongspris (dvs. 
Kundens energiförbrukning under perioden 1 april - 31 oktober är 
mindre än hälften av den totala årsförbrukningen) har Ledningsinne-
havaren rätt att upphäva avkopplingsbart säsongspris och återkräva 



den rabatt Kunden erhållit dvs. mellanskillnaden mellan debiterad 
överföringskostnad och den kostnad Kunden skulle ha erlagt under 
säsongsprisperioden för det fall Kunden inte hade haft avkopplings-
bart säsongspris. Fakturering sker separat i efterhand.

Överuttagsavgift

Överuttagsavgift berör Kunder i prisklass B4 (i de fall då underlag för 
avtalad effekt är timmedeleffekt), C1, C2, C3, C4 och D1 samt Kunder 
med säsongspris och avkopplingsbart säsongspris.
 
Överuttagsavgift debiteras när uttagen effekt överstiger avtalad ef-
fekt. Överuttagets storlek bestäms som differensen mellan Kundens 
avtalade effekt och högsta uttagna timmedeleffekt under enskild 
kalendermånad. Erlagd överuttagsavgift ger under resterande del av 
innevarande kalenderår rätt till effektuttag upp till högsta uttagna 
timmedeleffekt.  
Överuttagsavgiften påverkar inte Kundens avtalade effekt eller den 
prisklass som Kundens överföringskostnader beräknas utifrån.
 
Överuttagsavgiften debiteras som en engångsavgift, normalt en till 
två månader efter att överuttaget har skett. 
 
Överuttagsavgiften beräknas för den enskilda kalendermånaden 
enligt följande: 1,3 * [högsta verkliga effektuttag – avtalad effekt] * 
effektpris inom avtalad prisklass + [fast pris i prisklass motsvarande 
högsta effektuttag – fast pris i prisklass motsvarande avtalad effekt] 

Exempel:
Om en Kund har avtalad effekt 1 400 kW och under april månad gör 
ett uttag på 1 600 kW blir överuttagsavgiften för april: 1,3 * (1 600-1 
400) kW * 124 kr/kW + (109 400 - 43 500) kr = 32 240 kr + 65 900 kr = 
98 140 kr.
Om uttagen effekt i september blir 1 700 kW debiteras överuttags-
avgift för uttag utöver tidigare högsta uttag under kalenderåret för 
september: 1,3 * (1 700-1 600) kW * 124 kr/kW = 16 120 kr.

Nyanslutningar

När en ny anslutning upprättas står Ledningsinnehavaren för inves-
teringsutgiften. Kunden betalar en accessavgift som grundar sig på 
den beräknade investeringsutgiften. Kundens villkor för anslutning 
framgår av Kundens avtal med Ledningsinnehavaren.
Besiktningsavgift

Ledningsinnehavaren ansvarar för att tillse att Kundens anläggning 
är säker och besiktigas enligt föreskrivna intervall. I de fall Led-
ningsinnehavaren ombesörjer besiktningen debiteras kostnaden via 
separat faktura.

Biogasinmatning

Inmatning av biogas i Ledningsinnehavarens distributionsnät kan 
ske enligt överenskommelse och enligt avtal med Ledningsinneha-
varen.

Leveranstryck i anslutningspunkt

I anslutningspunkten ska leveranstrycket överensstämma med 
Ledningsinnehavarens tillgängliga trycknivåer. Trycknivån i anslut-
ningspunkten är beroende av anläggningens geografiska placering. 
Leveranstrycket är antingen 20 mbar, 100 mbar eller 1-4 bar.

Tid

Dygn/kalenderdygn enligt dessa villkor löper från kl. 06:00 - 06:00.

Betalningsvillkor

Betalning ska vara Ledningsinnehavaren tillhanda senast den på 
fakturan angivna förfallodagen, som infaller 30 dagar från faktura-
datum.


