
Gasnätavgifter för gasöverföring 
Gasnätavgifterna gäller från och med 1 januari 2022 och 
tillsvidare för privatkunder och avser gasöverföring till kunders 
anläggningar i kommuner där Weum har ett etablerat gasnät. 
Gasnätavgiften består av en fast avgift och en gasöverförings-
avgift. I gasöverföringsavgiften ingår även myndighetsavgifter.

Myndighetsavgifter
Myndighetsavgifter till Energimarknadsinspektionen och 
Energimyndigheten ingår i gasöverföringsavgiften. Avgiften 
är för närvarande 0,1 öre/kWh.

Besiktningsavgift
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
ska Weum besiktiga kundens anläggningar med viss periodicitet.

Kostnaden för detta, 324 kr/år, debiteras på ordinarie faktura. 
Vid beräkning av abonnemangs- och gasöverföringsavgiften 
sker matematisk avrundning till två decimaler.

Mervärdesskatt
Samtliga priser och avgifter är inklusive mervärdesskatt.

Prislista Förbrukning kWh/år Avläsning Fast avgift kr/år Gasöverföringsavgift öre/kWh

Villa 1 <30 000 Årlig 1 301 36,69

Villa 2 Årlig 1 791 35,06

Gasnät avgiftsbestämmelser Privat

Weum Gas AB
weum.se

Gasnätprislista 

Villa
Gäller från och med 1 januari 2022

Villa 3 Årlig 3 138 33,38

Villa 4 

 80 000 - 150 000      

Årlig 5 466 31,83

30 000 - 80 000

150 000 - 300 000



Gasnät avgiftsbestämmelser Privat

Prislistor
Gasnätavgifterna för privatkunder delas in i fyra prislistor, 
Villa 1-4, baserat på kundens förbrukning. Weum föreslår 
prislista efter historisk årsförbrukning.

Byte av prislista
Byte av prislista kan göras när som helst under ett kalenderår. 
Bytet träder i kraft från den första kalenderdagen i månaden 
efter att bytet har bekräftats från Weum. Kunden kan inte  
byta prislista om förändringen inte kan anses som varaktig 
(gäller mer än ett år). Om kunden inom ett år vill byta tillbaka 
till den första prislistan debiteras kunden mellanskillnaden  
i kostnad från det datum bytet ägde rum. Om kunden önskar 
tillhöra annan prislista går det bra att kontakta kundservice  
0774-41 42 00 eller kundservice@weum.se.

Fast avgift
Årsavgift per anläggning som debiteras med en 12:e del 
per månad i debiteringsperioden. Avgiften debiteras per  
anläggning.

Gasöverföringsavgift 
Gasöverföringsavgiften uttrycks i öre/kWh. Kundens gasöver-
föringskostnad per år är gasöverföringsavgiften x uttagen 
årsenergi.

Uppsägning
Uppsägning hanteras i de allmänna avtalsvillkoren. Vid  
ägarbyte kan uppsägning ske med omedelbar verkan om 
inget annat avtalats.

Från mätarställning till gasförbrukning
Gasnätavgiften baseras på gasförbrukning i kWh och din 
gasmätare visar en mätarställning i m3. För att omvandla  
mätarställningen till gasförbrukning i kWh multipliceras den 
med en fast faktor. Uppgift om faktorn finns på specifikationen 
till fakturan i tabellen med rubriken ”Förbrukning”.

Betalningsvillkor
Betalning ska vara Weum tillhanda senast den på fakturan 
angivna förfallodagen.




