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Diarienummer: I2022/02344 

Remissvar avseende promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s 

gaslagringsförordning 
Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, 
levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och 
samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi 
omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på fossilfri produktion och 
klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vattenfall ägs av svenska staten. 
 
Vattenfall tackar för möjligheten att få lämna synpunkter. 
 
Promemorian avser lagändringar för naturgas och lagring av naturgas och syftar inte till att 
omfatta vätgas. Vattenfall anser dock att det inte är tillräckligt tydligt att inte vätgas ingår, och 
att vissa av förslagen i regeringens promemoria om Kompletterande bestämmelser till EU:s 
gaslagringsförordning skulle tolkas gälla även för vätgas. Vattenfall anser därför att denna 
otydlighet bör klargöras.  
 
I 2 § lagen om certifiering av vissa naturgasföretag sägs att termer och uttryck som används i 
lagen har samma betydelse som i naturgaslagen. I 2 § naturgaslagen finns följande definition 
av naturgas: ”Med naturgas avses i denna lag även biogas, gas från biomassa och andra 
gaser, i den mån det är tekniskt möjligt att använda dessa gaser i ett naturgassystem.” Vätgas 
kan användas i ett naturgassystem om det blandas in med naturgas (upp till ca 10% 
volyminblandning av vätgas). Vattenfall anser därför att definitionen av naturgas behöver 
ändras så att det inte finns några tvivel till att vätgas inte kan definieras som naturgas. Denna 
otydlighet får även till följd att följande paragrafer i promemorian även skulle kunna tolkas 
omfatta vätgas: 
 

• I 4 § naturgaslagen, där en lagringsanläggning definieras: ”Med lagringsanläggning 
avses i denna lag en anläggning för lagring av naturgas, om anläggningen är ansluten 
till en naturgasledning som används för överföring av naturgas.” 

• I 6 § naturgaslagen: ”Med överföring av naturgas avses i denna lag överföring av 
naturgas för annans räkning genom såväl transmissionsledningar som 
distributionsledningar.” 
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Vattenfall ser att det finns ett behov av att få på plats reglering av vätgas så att 
förutsättningarna för marknadens aktörer tydliggörs. Detta gäller så väl certifiering av 
vätgaslager, koncessionsplikt för vätgasledningar och vätgaslager samt en mängd andra 
områden. Då Vattenfall anser att den pågående revideringen av EU:s gasmarknadsdesign är 
rätt plats för dessa regler, bör lagstiftning skyndsamt implementeras och eventuell 
kompletterande lagstiftning tas fram så snart gasmarknadsdesignen är färdigförhandlad. 
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