
Samhällets och industrins intresse för naturgas, biogas 
och övriga energigaser ökar. Därmed ökar också behovet 
av aktuell kunskap om energigaser och hur de kan utnyttjas. 
Kunskap om utvinning och produktion, transport och 
användning i olika applikationer.

För att bygga upp nya system, och vidmakthålla och 
vidareutveckla befintliga, krävs kompetens inom en 
rad olika områden som drift, underhåll, säkerhet och 
utveckling. Därför behövs också en relevant källa att 
hämta kunskap från.

GasAkademin är ett referensbibliotek inom energigasteknik 
med målsättningen att fungera som ett uppslagsverk 
för alla inom industri och högskola. Inom ramen för 
GasAkademin redovisas modern teknik och senaste rön 
samt referenser från industrin. GasAkademin omfattar 
totalt åtta faktahandböcker. Framtagningen av dessa 
sker fortlöpande och de publiceras efterhand som de 
färdigställs.

Handböckerna utges i tryckt form och levereras inklusive 
CD-rom. På hemsidan gasakademin.se publiceras upp-
dateringar fortlöpande.

GasAkademin är ett resultat av ett samarbete mellan 
Svenskt Gastekniskt Center (SGC), Statens Energimyndighet, 
företag i branschen och svensk industri samt omfattande 
insatser av personer som delat med sig av sina stora 
kunskaper.

gasakademin.se • Svenskt Gastekniskt Center • Tel 040-680 07 60
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FÖRORD
Regelverk och standarder ingår i en serie av faktahandböcker som går under
benämningen GasAkademin.

Syftet med denna skrift är att ge en överblick över lagar, förordningar, föreskrifter,
normer, anvisningar etcetera som direkt eller indirekt styr uppbyggnaden och
driften av energigassystem. Skriften skall visa det huvudsakliga innehållet i
respektive regel samt ge en inblick i tillstånds- och tillsynsförfarandet kring
energigasanläggningar.

Skriften vänder sig till personer som är eller kommer att bli engagerade i verk-
samhet med gas. Detta gäller speciellt personer inom gasföretag samt industri
som utnyttjar eller kommer att utnyttja energigaser.

Utgivningen har möjliggjorts genom ekonomiska bidrag från Statens Energi-
myndighet, E.ON Gas Sverige AB, Nova Naturgas AB, Göteborg Energi AB,
Lunds Energi AB, Öresundskraft AB, AB Fortum Värme samägt med Stockholms
stad samt Svenska Gasföreningen. Sammanställning av skriften har gjorts av
Svenska Gasföreningen. Ett speciellt tack för värdefulla bidrag och synpunkter
riktas till Bertil Rosengren, E.ON Gas Sverige AB, Lars Synnerholm, Räddnings-
verket och Jan Sandqvist, Svenska Statoil AB.

Till såväl sponsorer som dem som bidragit med material vill vi rikta ett varmt tack.

Malmö i augusti 2006

SVENSKT GASTEKNISKT CENTER
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1 INTRODUKTION
Denna skrift skall ge en överblick över

• de lagar, förordningar, föreskrifter, anvisningar, standarder etc. som direkt
eller indirekt styr uppbyggnaden och driften av energigasanläggningar
och -system och som berör själva gasverksamheten,

• de myndigheter, branschorganisationer och andra organ som har kopp-
lingar till regelverken samt

• tillstånds- och tillsynsförfarandet i anslutning till byggande och drift av
olika typer av gasanläggningar.

Som energigaser räknas naturgas, gasol (LPG, propan-butan), biogas, stadsgas
och vätgas.

Innehållet är koncentrerat till stationära anläggningar men vissa regler för gas-
drivna fordon tas också upp. Vad gäller miljörelaterade regelverk kring
förbränning av energigaser behandlas de mer detaljerat i GasAkademins
”Energigaser och miljö”.

Skriften riktar sig i första hand till personer som i sin yrkesutövning behöver
djupare kännedom om regelverk och deras tillämpning i det praktiska planerings-,
anläggnings- och driftarbetet. Sådana personer kan finnas inom gasföretag,
konsultföretag, byggföretag och tillverkande företag samt industrier som har
eller kommer att utnyttja energigaser. Den vänder sig också till personer inom
myndigheter, branschorganisationer med flera som vill ha en samlad översikt av
regelverken inom energigasområdet.

Skriften skall även kunna användas som kurslitteratur vid fördjupade studier
kring energigaser vid exempelvis tekniska högskolor.

Inledningsvis ges en summarisk beskrivning av regelsystemets och standardi-
seringssystemets uppbyggnad följt av uppgifter om de myndigheter och andra
organ som svarar för framtagning av regelverken och efterlevnaden av desamma.
Därefter ges en förteckning över de lagar och förordningar som har betydelse i
sammanhanget. Slutligen beskrivs tillstånds- och tillsynsförfaranden, uppdelat
dels efter lagar och dels efter olika typer av anläggningar. I bilagor finns mer
detaljerade förteckningar över föreskrifter, branschnormer och liknande.

I skriften finns många förkortningar. I allmänhet förklaras en förkortning första
gången den uppträder i texten. Alla förkortningar finns dessutom samlade i
kapitel 11.

Regelverket är i ständig förändring, och det är naturligtvis alltid den senaste
versionen av en lag, förordning eller föreskrifter som gäller vid nybygge och
ombyggnad. Nya föreskrifter har i regel ingen retroaktiv inverkan på redan
uppförda anläggningar. Myndigheterna har bra och användarvänliga hemsidor,
där föreskrifterna finns att hämta. I slutet av den här skriften finns en förteckning
över myndigheter och organisationer.
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2 ÖVERSIKT ÖVER DET SVENSKA REGELVERKET
Precis som för många andra verksamheter i samhället är hantering och använd-
ning av energigaser omgärdade av regler. Reglerna har inte tillkommit för att
krångla till och försvåra för verksamhetsutövarna utan är i första hand till för
att värna om skydd, hälsa och miljö och för att till exempel handel och samhälls-
planering skall fungera bra.

Lagstiftningen består av lagar, förordningar och föreskrifter, se Figur 2.1. De är
alla tvingande vilket innebär att de måste följas.

Figur 2.1. Svensk lagstiftning.

Lagar stiftas av riksdagen. De är oftast mycket generella och för den praktiska
tillämpningen måste de kompletteras med mer detaljerade förordningar och
föreskrifter.

Förordningar utfärdas av regeringen. I dessa anges vanligen vilka myndigheter
som får uppdraget att utfärda föreskrifter, vilka myndigheter som skall lämna
tillstånd, utöva tillsyn etc. Förordningar kan vara av varierande detaljeringsgrad.

Föreskrifter utfärdas av myndigheter inom deras respektive verksamhetsområden
efter regeringens bemyndigande. De är i allmänhet ganska detaljerade.

Utöver lagstiftningen finns även icke tvingande allmänna råd från myndig-
heterna samt normer, anvisningar och standarder från bland annat bransch-
organisationerna. De ger exempel på hur komponenter och system kan byggas,
användas och kontrolleras. Om man följer dem vet man att lagstiftningens
bestämmelser är uppfyllda. Om man frångår en regel i en icke tvingande be-
stämmelse måste man kunna visa att lagens krav ändå är uppfyllda. Branschen
kan dessutom själv ställa högre krav än lagstiftningen, men naturligtvis aldrig
sänka kraven.

Innan nya förslag till lagar, förordningar och föreskrifter antas går de ut på remiss.
Alla har då rätt att yttra sig och om berörd myndighet inte beaktar en remiss-
synpunkt måste detta motiveras.
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Det svenska regelverket är anpassat till EG-direktiv, vilka närmare behandlas i
efterföljande kapitel. I kapitel 7 samt i bilaga 1 beskrivs mer i detalj de lagar,
förordningar och föreskrifter som berör gasverksamheten.

Figur 2.2. Här stiftas lagar inom energigasområdet.




