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Anslutningsvillkor för gasdistributionsnätet 

 

1. Tillämpningsområde  

1.1. Dessa anslutningsvillkor för gas tillämpas vid anslutning till gasdistributionsnät med ett 
nominellt drifttryck på högst 8 bar.  

1.2. Dessa villkor omfattar inte direkt inmatning av gas från förnybara energikällor till 
distributionsnätet från gasproduktionsanläggningar. 

1.3. Gasdistributionsnätsinnehavaren och kunden kan avtala på annat sätt om dessa villkor, om 
inte annat föreskrivs nedan. När kunden är en konsument kan det inte avtalas om avvikelser 
från dessa villkor till kundens nackdel. 

 

2. Definitioner 

2.1. Med gas avses naturgas och gas från förnybara energikällor samt en blandning av dessa, som 
överförs i ett gasdistributionsnät som är i gasdistributionsnätsinnehavarens besittning. 
Gasen uppfyller till sin kvalitet den systemansvarigas villkor och allmänt tillämpade 
standarder i branschen. 

2.2. Med distributionsnät för gas (distributionsnät) avses ett lokalt eller regionalt rörsystem för 
gas via vilket gas transporteras under reducerat tryck, inklusive den del av 
högtrycksrörledningarna som huvudsakligen används för lokal distribution av gas.  

2.3. Kunden är ägare eller innehavare av ett gasdriftsställe och ingår ett gasanslutningsavtal med 
distributionsnätsinnehavaren. 

2.4. Med anslutningseffekt avses den gaseffekt som reserverats för gasanslutningen.  

2.5. Gasanvändare (användare) är en person eller en sammanslutning som köper gas och den 
nättjänst som erfordras för gasdistributionen huvudsakligen för sitt eget bruk. Användaren 
kan också vara en kund som anskaffar gas åt andra genom den anslutningspunkt som avses i 
hans anslutningsavtal. 

2.6. Med konsument avses en fysisk person som huvudsakligen köper gas för andra ändamål än 
för att utöva sin näring.  

2.7. Med detaljförsäljare (säljare) avses ett företag, en fysisk eller juridisk person, en 
sammanslutning eller anläggning som säljer gas och helhetsleverans av gas och som har 
ingått ett ramavtal för detaljförsäljare med den systemansvariga 
överföringsnätsinnehavaren. 

2.8. Med distributionsnätsinnehavare (nätinnehavare) avses en näringsidkare som bedriver 
distributionsverksamhet och som ansvarar för drift, underhåll och utveckling av 
distributionsnätet inom sitt verksamhetsområde och dess sammanlänkningar till andra nät 
och för säkerställande av att nätet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på gasdistribution. 
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2.9. Med anslutning avses kundens rätt att ansluta sig till gasdistributionsnätet i den 
anslutningspunkt som definieras i anslutningsavtalet samt gränssnittet mellan parternas 
gasanläggningar, där gasen överlåts från distributionsnätet till kunden. 

2.10. Anslutningsavgift är den avgift som kunden ska betala för att få de rättigheter som grundar 
sig på anslutningsavtalet.  

2.11. Med tilläggsanslutningsavgift avses i dessa villkor en avgift som tas ut för en förstoring av 
anslutningen. 

2.12. Gasanslutningsavtal (anslutningsavtal) är ett avtal mellan distributionsnätsinnehavaren och 
kunden om anslutning av gasdriftsstället till nätet och upprätthållande av möjligheterna att 
använda gas. 

2.13. Ett tidsbundet anslutningsavtal är ett anslutningsavtal som ingås för viss tid och för ett 
tillfälligt gasbehov. Det tillfälliga gasbehovet kan gälla till exempel ett bygge eller något annat 
kortvarigt evenemang av engångsnatur.  

2.14. Med avtalsparter avses i dessa villkor nätinnehavaren och kunden. 

2.15. Energimyndigheten ska i naturgasnätstillståndet förordna en överföringsnätsinnehavare till 
systemansvarig överföringsnätsinnehavare för naturgassystemet (systemansvarig). 

 

3. Ingående av gasanslutningsavtal och övriga nödvändiga avtal 

3.1. Anslutningsavtalet ingås mellan avtalsparterna tills vidare. 

3.2. Ett tidsbundet anslutningsavtal kan ingås när det föreligger ett tillfälligt engångsbehov av att 
använda gas. Ett tidsbundet anslutningsavtal ingås för viss tid, högst för två år åt gången.  
Om tidsperioden för den tillfälliga gasanvändningen är känd när anslutningsavtalet ingås, kan 
parterna dock avtala om högst fem års giltighet. 

3.3. Anslutningsavtalet och det tidsbundna anslutningsavtalet samt eventuella ändringar i dessa 
ska göras skriftligen. Avtalsparterna får var sitt exemplar av avtalet med villkor.  

3.4. Kunden ansvarar för parternas gasanordningar som är kopplade till driftsrören efter 
anslutningen. Distributionsnätsinnehavaren har rätt att granska alla gasanordningar och 
rörsystem som är kopplade till anslutningen. 

3.5. Anslutningsavtalet består av enskilt överenskomna avtalsvillkor och allmänna avtalsvillkor. 
När avtalet tolkas beaktas handlingarna i följande ordning:  
1) Anslutningsavtalet 
2) Allmänna anslutningsvillkor för gasdistributionsnätet (dessa villkor).  

3.6. Till anslutningsavtalet ska bifogas en länk till en sparbar version av dessa villkor. De allmänna 
avtalsvillkoren ska på kundens begäran kostnadsfritt sändas till kunden skriftligen med 
anslutningsavtalet. 

3.7. Fakturor som hänför sig till anslutningsavtalet sänds till den faktureringsadress som kunden 
uppgett. Kunden ska meddela nätinnehavaren om förändringar i sin faktureringsadress och 
sina övriga uppgifter.  



5 
 

3.8. Kunden lämnar nätinnehavaren de uppgifter denna behöver om byggnader som ansluts till 
gasdistributionsnätet och om gasanordningarna i dem. Nätinnehavaren meddelar kunden 
under vilka förutsättningar anslutning kan utföras. 

3.9. Nätinnehavaren och kunden avtalar i gasanslutningsavtalet om leveranstidpunkten för 
anslutningen. 

 

4. Anslutningseffekt och anslutningsavgift 

4.1. Anslutningseffektens storlek överenskoms i gasanslutningsavtalet. 

4.2. Nätinnehavaren har rätt att begränsa anslutningens gasförbrukning till den anslutningseffekt 
som anges i gasanslutningsavtalet. 

4.3. Nätinnehavaren tar ut en anslutningsavgift av kunden enligt nätinnehavarens 
anslutningsavgiftsprinciper. Anslutningsavgiftens belopp bestäms enligt 
anslutningsavgiftsprinciperna och skrivs in i anslutningsavtalet.   

4.4. Anslutningsavgiften gäller en enskild anslutning. 

4.5. Om gasbehovet förändras, kan den i gasanslutningsavtalet definierade anslutningsstorleken 
ändras. Vid ändring av anslutningens storlek upprättas ett nytt anslutningsavtal eller ett 
separat avtal, på vilket anslutningsvillkoren tillämpas. 

4.6. Nätinnehavaren debiterar kunden för de kostnader som förminskningen, förstoringen eller 
konstruktionsändringen i anslutningen orsakar och på det sätt som de publicerats och  
definierats i nätinnehavarens anslutningsavgiftsprinciper.  

 

5. Leverans av anslutningen 

5.1. Nätinnehavaren ger kunden tillstånd att ansluta driftsrörsystemet till sitt nät i 
leveranspunkten, när anslutningsavtalet har trätt i kraft och kunden har betalat 
anslutningsavgiften eller en överenskommen del av den.  

5.2. Kunden ansvarar för att hans driftsrörsystem och förbrukningsapparater för gas uppfyller de 
tekniska kraven på anslutning till distributionsnätet samt de eventuella systemtekniska krav 
som överföringsnätsinnehavaren har ställt upp.  

5.3. Kunden ansvarar för anslutningens driftsrörsystem efter leveransgränsen och för alla 
förbrukningsapparater för gas. 

5.4. Kunden ska uppvisa ett adekvat besiktningsprotokoll för driftsrörsystemet och 
gasanläggningen, om nätinnehavaren kräver det. 

5.5. Kundens rätt att hålla inne betalning av anslutningsavgiften 

5.5.1. Om anslutningen på grund av dröjsmål på nätinnehavarens sida inte är 
inkopplad då anslutningsavgiften eller en del av den förfaller till betalning, har 
kunden rätt att hålla inne betalningen tills anslutningen är inkopplad.  

5.5.2. Efter inkopplingen av anslutningen har kunden rätt att hålla inne betalningen 
av den del av avgiften som behövs som säkerhet för skadeståndsanspråk som 
grundar sig på dröjsmålet. 
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5.6. Standardersättning 

5.6.1. Om inkopplingen av en anslutning fördröjs, har kunden rätt till en 
standardersättning. Kunden har inte rätt till standardersättning, om orsaken 
till att inkoppling inte kan ske är ett hinder på kundens sida eller något annat 
hinder som avses i punkterna 5.7.1-5.7.3 eller 5.8.  

5.6.2. Standardersättningen är 5 procent av anslutningsavgiften för varje påbörjad 
vecka under de två första dröjsmålsveckorna och därefter 10 procent av 
anslutningsavgiften för varje påbörjad dröjsmålsvecka. Standardersättningen 
beräknas utgående från anslutningsavgiften enligt anslutningsavtalet. Av 
anslutningsavtalet ska framgå den andel av anslutningsavgiften som ligger till 
grund för betalning av standardersättning för dröjsmål.  

5.6.3. Standardersättningens maximibelopp är 30 procent av anslutningsavgiften 
enligt föregående punkt, dock högst 3.000,00 euro. På grundval av punkt 5.7 
med underpunkter har kunden dock utan hinder av de ovanstående 
punkterna rätt till ersättning som överstiger standardersättningen. 

5.7. Skadestånd 

5.7.1. Kunden och användaren har rätt till ersättning för den skada han lider genom 
dröjsmålet, om inte den nätinnehavare som är avtalspart visar att dröjsmålet 
berodde på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde 
förväntas ha beaktat när avtalet ingicks och vars följder han inte heller 
skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

5.7.2. Om dröjsmålet beror på tredje part som nätinnehavaren har anlitat för att 
fullgöra avtalet, är nätinnehavaren eller detaljförsäljaren fri från 
skadeståndsskyldighet bara om också den tredje part som han anlitat skulle 
vara fri från ansvar enligt föregående punkt. 

5.7.3. Kunden har rätt till ersättning för indirekt skada utöver standardersättningen 
bara om dröjsmålet beror på vårdslöshet på nätinnehavarens sida. Om 
kunden inte är en konsument och om inte annat avtalats mellan parterna, är 
maximibeloppet för nätinnehavarens skadestånd för indirekt skada hälften av 
anslutningsavgiften. Om nätinnehavaren har gjort sig skyldig till uppsåtlighet 
eller grov vårdslöshet, tillämpas ingen begränsning av skadeståndets 
maximibelopp.  

5.7.4. Som indirekt skada anses: 

 1) förlust av inkomst som kunden drabbas av på grund av dröjsmålet eller 
åtgärder till följd av detta;  

2) skada som beror på förpliktelse som grundar sig på något annat avtal;  

3) väsentlig förlust av driftsställets bruksnytta, om förlusten dock inte medför 
direkt ekonomisk skada, samt annan jämförbar väsentlig olägenhet; och  

4) annan likartad skada som är svår att förutse. 

5.8. Om kunden anmäler ett dröjsmål på sin sida så sent att nätinnehavaren redan har hunnit 
inleda arbetet på anslutningen, har nätinnehavaren rätt att på basis av en utredning ta ut en 
skälig ersättning för åtgärder som har blivit nödvändiga på grund av dröjsmålet samt för 
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nödvändiga åtgärder som blivit överflödiga, i enlighet med den prislista som nätinnehavaren 
publicerat.  

5.9. En avtalspart ska omedelbart meddela den andra avtalsparten om dröjsmål som han känner 
till. 

 

6. Byggande av anslutningen och nödvändiga nyttjanderätter 

6.1. Nätinnehavaren drar det gasdistributionsrörsystem som krävs för anslutningen till kundens 
område fram till leveransgränsen. Leveransgränsen är den röranslutning som följer efter 
mätanordningen, om inte annat avtalas. Nätinnehavaren och kunden kommer sinsemellan 
överens om de byggnadstekniska arbeten som distributionsrörsystemet kräver på kundens 
fastighet. 

6.2. I den byggnad och på de mark- eller vattenområden som kunden äger eller annars besitter 
ställer kunden nödvändig plats till nätinnehavarens förfogande för placering, granskning och 
underhåll av det gasdistributionsrörsystem som byggs för kunden samt för nödvändiga mät-, 
regler- och övriga anordningar. Rörsystemen, anläggningarna och anordningarna ska 
placeras så att de inte medför oskälig skada eller olägenhet. För nyttjanderätten betalas 
ingen ersättning. Teknikrummen får inte användas för ändamål som försvårar underhållet av 
anläggningen eller äventyrar säkerheten. Kunden ansvarar för belysningen och städningen av 
teknikrummen och ser till att inga utomstående har tillträde. Nätinnehavaren ska ha 
obehindrat tillträde för att utföra service på och granska sitt rörsystem och sina anordningar. 

6.3. Nätinnehavaren har rätt att i enlighet med fastighetsbildningslagen ansöka om servitut eller 
annan bestående nyttjanderätt som säkerhet för att ovan nämnda rättigheter är bestående. 
Innan arbetena påbörjas ska det överenskommas med fastighetens ägare om ersättningen 
för de ekonomiska förluster som byggandet och nyttjanderätten orsakar. 

6.4. Om kunden vill göra ändringar i sin fastighet som föranleder ändringar i nätinnehavarens 
distributionsrörsystem, ska kunden skriftligen meddela nätinnehavaren om detta minst tre 
månader innan ändringsarbetena påbörjas. Nätinnehavaren har rätt att debitera kunden på 
kostnaderna för ändringen av distributionsrörsystemet. 

 

7. Upprätthållande av anslutningen 

7.1. Om kunden vill att gasanslutningsavtalet ska förbli i kraft trots att det inte finns ett giltigt 
nättjänstavtal för gasdriftsstället, ska kunden utgående från ett separat avtal ersätta 
nätinnehavaren för de kostnader som upprätthållandet av anslutningen förorsakar, enligt 
gällande prislista som nätinnehavaren publicerat och anmält till Energimyndigheten.  

7.2. Kunden anses ha brutit mot en väsentlig avtalsförpliktelse om han vägrar att ingå ett avtal 
om upprätthållande av anslutningen. Detsamma gäller om kunden i väsentlig grad 
försummar att betala avgifter enligt nämnda avtal. 

7.3. I avtalet om upprätthållande av anslutningen eller i därtill fogade tillämpliga avtalsvillkor ska 
nämnas bland annat avgiftens storlek samt de grunder på vilka avgiftens storlek kan ändras 
under avtalets giltighetstid.  
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8. Anslutningens driftsäkerhet och underhåll 

8.1. Avtalsparterna är skyldiga att hålla sina gasrörsystem och gasanordningar i ett sådant skick 
som föreskrivs i behörig lagstiftning och i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med 
stöd av den. Kunden är därutöver skyldig att iaktta andra eventuella krav och anvisningar 
som utfärdats för gasanläggningar samt konstruktion, byggande och drift av dem i 
lagstiftningen, myndighetsföreskrifter, den systemansvarigas systemtekniska krav och i 
anslutningsavtalet. 

8.2. Kunden och användaren är därutöver skyldiga att i tillämpliga delar följa krav och anvisningar 
som utfärdats för gasanläggningar samt konstruktion, byggande och drift av dem i den 
systemansvarigas systemtekniska krav och i kundens anslutningsavtal. 

8.3. Kunden eller användaren ska utan dröjsmål meddela nätinnehavaren om uppenbara fel och 
brister som han upptäckt i dennas distributionsrörsystem och anordningar. Nätinnehavaren 
ska snarast möjligt reparera fel i sitt distributionsrörsystem och sina anordningar.  

 

9. Överföring av gasanslutningsavtal 

9.1. Nätinnehavaren kan överföra anslutningsavtalet på en annan nätinnehavare. Villkoren i 
gasanslutningsavtalet kan inte ändras vid överföringen. Den gamla nätinnehavaren ska 
skriftligen meddela kunden om överföringen snarast möjligt, dock senast inom 30 dagar från 
överföringen. 

9.2. Kunden kan överföra gasanslutningsavtalet på tredje part.  

9.2.1. Avtalet kan dock inte överföras, om nätinnehavaren har fordringar på 
överlåtaren vilka grundar sig på anslutningsavtalet, försäljningsavtalet, 
helhetsleveransavtalet eller nätavtalet för driftsstället i fråga, om inte den nya 
kunden uttryckligen åtar sig att svara för ifrågavarande fordringar.  

9.2.2. Överföringen är bindande för nätinnehavaren när överföringsavtalet har 
undertecknats och nätinnehavaren har godkänt överföringen av ovan nämnda 
fordringar och övriga skyldigheter som ingår i anslutningsavtalet. På 
mottagaren (endossaten) tillämpas vad som i dessa villkor föreskrivs angående 
kunden. 

9.3. Anslutningsavtalet överförs inte automatiskt på fastighetens nya ägare eller innehavare vid 
överlåtelse av fastighet, om inte överföringen nämns i överlåtelsebrevet för fastigheten eller 
i ett särskilt överlåtelsebrev eller om det inte på något annat sätt har avtalats om 
överföringen så att avtalet kan bestyrkas i efterhand. Förutsättningen för överföring av 
gasanslutningsavtalet är att villkoren i punkt 9.2 uppfylls. 

9.4. Anslutningsavtalet kan inte överföras på en annan anslutning. 

 

10.   Ändring av avtalsvillkoren 

10.1. Avtalsparterna kan gemensamt komma överens om att ändra ett individuellt 
gasanslutningsavtal. Beträffande ändringens form se punkterna 3.3 och 3.5. 
Anslutningsavgiftens belopp kan inte ändras till kundens nackdel med stöd av punkterna 
nedan i detta kapitel.  
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10.2. Nätinnehavaren har rätt att ändra avtalsvillkoren, om ändringen grundar sig på en lagändring 
eller ett myndighetsbeslut som nätinnehavaren inte kunde räkna med när anslutningsavtalet 
ingicks. 

10.3. Nätinnehavaren kan också ändra avtalsvillkoren på grundval av en lagändring eller ett 
myndighetsbeslut som nätinnehavaren kände till då anslutningsavtalet ingicks, förutsatt att 
ändringen inte innebär en väsentlig förändring av det centrala innehållet i 
gasanslutningsavtalet. 

10.4. Vidare har nätinnehavaren rätt att ändra avtalsvillkoren, om ändringen är särskilt motiverad 
till följd av en väsentlig förändring i förhållandena eller föråldrade avtalsarrangemang. 

10.5. Nätinnehavaren har rätt till sådana små ändringar av avtalsvillkoren som inte inverkar på det 
centrala innehållet i avtalsförhållandet. 

10.6. Nätinnehavaren ska tillsända kunden ett meddelande om hur och från vilken tidpunkt 
avtalsvillkoren ändras och på vilka grunder ändringen görs. I meddelandet ska det också 
uppges om avtalsparten har rätt att säga upp anslutningsavtalet. Om grunden är någon 
annan än en lagändring eller ett myndighetsbeslut, får ändringen träda i kraft tidigast 30 
dagar efter att meddelandet avsändes. Meddelandet skickas till den kontaktadress som 
kunden meddelat nätinnehavaren, och om någon sådan adress inte är känd, till 
anslutningens adress. Meddelandet kan till exempel ingå i kundens faktura för nättjänst eller 
leverans.  

10.7. Om ändringen grundar sig på en lagändring eller ett myndighetsbeslut ska nätinnehavaren 
verkställa ändringen från den dag då ändringen eller beslutet trädde i kraft. Ändringen kan 
även verkställas vid en senare tidpunkt som nätinnehavaren bestämmer, om det inte är fråga 
om en ändring till kundens fördel. Nätinnehavaren ska snarast möjligt meddela om ändringar 
som görs på dessa grunder. 

 

11.   Upphörande av gasanslutningsavtal och följderna av upphörandet 

11.1. Distributionsnätsinnehavaren har inte rätt att säga upp anslutningsavtalet. Kunden kan säga 
upp avtalet, när gasförsäljningsavtalet och gasnättjänstavtalet för driftsstället i fråga inte är i 
kraft. Nätinnehavaren kontrollerar gasförsäljningsavtalets och gasnättjänstavtalets giltighet 
när anslutningsavtalet sägs upp. Uppsägningstiden är en månad. Om anslutningens 
innehavare är en konsument får uppsägningstiden inte vara längre än två veckor. 

11.2. Trots uppsägningen kan nätinnehavaren fortsättningsvis på överenskommet sätt hålla i kraft 

rättigheter som gäller distributionsrörsystem som byggts för andra fastigheter. 
Nätinnehavaren betalar då en skälig ersättning för de rättigheter som nämns i punkt 6.2, ifall 
någon ersättning inte har betalats tidigare.  

11.3. Nätinnehavaren kan häva gasanslutningsavtalet med omedelbar verkan, om  

11.3.1 en kund som inte är en konsument försätts i konkurs och konkursboet inte 
förbinder sig till gasanslutningsavtalet eller om kunden av myndigheterna har 
förklarats oförmögen att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet;  

11.3.2 kunden annars i väsentlig grad har försummat sina skyldigheter enligt 
gasanslutningsavtalet och avtalsförsummelsen inte har rättats till inom en 
skälig tidsfrist som nätinnehavaren skriftligen har ställt. 
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11.4. När ett tidsbundet gasanslutningsavtal upphör upphör också gasnättjänsten för det 
gasdriftsställe som anges i gasanslutningsavtalet. 

11.5. Kunden betalar skäliga kostnader för nedmontering av anslutningen och frånkoppling av 
kunden från gasdistributionsnätet.  

11.6. Nätinnehavaren återbetalar den återbetalbara anslutningsavgiften till kunden. 

11.6.1. Nätinnehavaren har rätt att kvitta sina förfallna fordringar på kunden mot den 
anslutningsavgift som eventuellt återbetalas. Vidare har nätinnehavaren rätt 
att från beloppet av den anslutningsavgift som återbetalas dra av skäliga 
kostnader som föranletts eller föranleds av eventuell nedmontering av 
anslutningen och frånkoppling av kunden från gasdistributionsnätet.  

11.7. Nätinnehavaren har i enlighet med de allmänna bestämmelserna om kvittning rätt att kvitta 
sina förfallna fordringar på kunden mot en säkerhet som ska återbetalas eller mot kundens 
övriga fordringar på nätinnehavaren. Nätinnehavaren har således rätt att från beloppet av 
den eventuella säkerhet som ska återbetalas eller från kundens övriga fordringar dra av 
kostnaderna som föranletts eller föranleds av nedmontering av anslutningsledningen och 
andra gasanläggningar som är nödvändiga för gasförbrukningen samt frånkoppling av 
kunden från nätet. 
 

12.   Avgörande av tvister 

12.1. En konsument har rätt att föra meningsskiljaktigheter om tolkningen av 
gasanslutningsavtalet till konsumenttvistenämnden för behandling (www.kuluttajariita.fi). 
Innan begäran om avgörande lämnas till konsumenttvistenämnden bör konsumenten 
kontakta konsumentrådgivningen (www.konsumentrådgivning.fi). 

12.2. Strävan är att i första hand lösa tvister genom förhandlingar. På detta avtal tillämpas finsk 
lag. Om meningsskiljaktigheterna om ett gasanslutningsavtal avgörs i domstol, väcks talan 
vid tingsrätten på den ort där anslutningen är belägen, om inte annat har överenskommits. 
En konsument har dock alltid rätt att väcka talan vid tingsrätten på sin hemort i Finland. 

 

https://elinkeinoelama.sharepoint.com/sites/ENEEXTKaasusopimukset/Shared%20Documents/General/Sopimusehtoversiot%2027082019/www.kuluttajariita.fi
file:///C:/Users/Naukksa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UD8F4173/www.kuluttajaneuvonta.fi

