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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0309/2009, ingiven av Theresa Leblanc (svensk medborgare), för 
sammanslutningen Gaskunder 2700, om nedläggningen av gasdistributionen i ett 
område i Stockholm

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är ordförande för den ovannämnda gaskonsumentsammanslutningen, 
protesterar mot Stockholm Gas nedläggning av gasdistributionen i Stockholmsförorterna 
Bromma och Enskede. Framställaren påpekar att detta beslut, som distributionsföretaget 
motiverar med olönsamhet, utsätter de berörda konsumenterna för en rad besvär och stora
utgifter, bland annat obligatoriska byten av matlagnings- och värmeapparatur. Framställaren 
understryker att den ersättning som Stockholm Gas, som för övrigt har monopol på 
gasdistributionen i Stockholm, har beviljat de berörda konsumenterna är otillräcklig, samt att 
de svenska myndigheterna har försummat sina skyldigheter enligt EU:s regler för naturgas på 
den inre marknaden. Hon uppmanar därför Europaparlamentet att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 15 juni 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 1 september 2009

Kunderna är i dag anslutna till ett distributionsnät för stadsgas. Direktiv 2003/55/EG1 om 
gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas omfattar inte distribution av denna 
typ av gas. Stadsgas används i normala fall inom ett relativt begränsat geografiskt område och 
omfattas därför inte av några EU-regler. Kommissionen har besvarat ett antal skrivelser från 
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gruppen Gaskunder och har hänvisat konsumentgruppen till lokala och nationella 
organisationer som skulle kunna hjälpa dem. Med tanke på att det inte finns någon 
sekundärlagstiftning för den inre energimarknaden på detta område är det de nationella 
myndigheternas uppgift att lösa problemet. Om det rör sig om en privaträttslig fråga som 
gäller avtalsbrott bör den lösas av det nationella rättsväsendet.

Slutsats

De skyddsåtgärder för naturgaskonsumenter som anges i direktiv 2003/55/EG kan inte 
tillämpas i detta fall. Om detta är ett civilrättsligt ärende ska det i första hand behandlas av 
nationella och rättsliga myndigheter i den berörda medlemsstaten. 


