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Förord
Publikationen har tagits fram av enheten för samhälle och trafik, sektion samhällsprocesser.
Arbetet har utförts av Jasmine Skarp.
Inom Vägverket har Lennart Johnson, Vägverket region Sydöst, Bengt Larsson, Vägverket
region Mälardalen, Lars Ekström, Vägverket region Väst samt Mats Dehlbom, sektion
förvaltningsrätt, Ulf Påhlsson och Ing-Marie Haglund, sektion drift- och miljöteknik bistått
med synpunkter och idéer. Lars Synnerholm på Räddningsverket har varit till stor hjälp.
Checklistan har utvecklats ur tidigare arbete som utförts av Iréne Lingestål, sektion
utformning av vägar och gator.
Publikationen har tagits fram för att vara stöd till Vägverkets regionala enheter och ge ett mer
enhetligt förhållningssätt för Vägverkets yttranden i samband med utbyggnad av naturgas. I
publikationen lyfts främst fram att varje situation är unik och kräver samråd där Vägverket
deltar.
Tack till Jönköpings länsstyrelse, Svensk naturgas, och Näringsdepartementet för värdefulla
samtal.
Vägverket publikation 2000:84 är föremål för revidering. Inom Räddningsverket pågår på
motsvarande sätt översyn av Naturgasföreskrifterna. Genom avstämning med
Räddningsverket är hänvisningarna korrekta.

Borlänge den 23:e februari 2005

Jasmine Skarp
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Inledning
Sammanfattning
Naturgas kräver nära samråd. Samråd där Vägverket deltar är det bästa arbetssättet för
Vägverket att vara med och påverka utbyggnaden av naturgasnätet.
Det finns aspekter som alltid behöver belysas, både i samråd och planyttranden, och dessa
återfinns i checklistan. Det är särskilt viktigt att bevaka att minsta tillåtna avstånd behandlas i
planeringsunderlag som beskriver förslag till sträckning. Vägverket vill undvika ledningar i
vägområdet. Avstånd från ledning parallell med allmän väg skall vara minst 12 meter från
närmaste vägbanekant, dock minst 6 meter utanför gränsen från vägområdet. (Publikation
2000:84).
Källor för att få stöd är främst Väglagen 43-47 §§ som reglerar arbete inom och utom
vägområde, Räddningsverkets naturgasföreskrifter och Vägverkets publikation om
ledningsarbete inom väg- och gatuområde (Publikation 2000:84) samt Naturgaslagen.

Bakgrund och syfte
Utbyggnaden av naturgasnätet går fort och berör Vägverket inom flera områden, t.ex.
planering, genomförande och drift och underhåll.
Dokumentet syftar till att vara ett stöd för den enskilde handläggaren och ge rekommendationer för hur Vägverket kan förhålla sig till utbyggnaden av naturgasnätet.
Dokumentet tar upp den lagstiftning som rör Vägverkets intressen och ger en checklista för att
underlätta handläggarens arbete med att bevaka Vägverkets intressen vid samråd och
deltagande i den kommunala planhanteringen. Checklistan ger även förslag på information
som bör tas upp i samrådsdiskussioner och skrivas i remissvar.
De konflikter som kan förekomma mellan Vägverket och utbyggnad av naturgasnätet innebär
i första hand åtgärder som rör säkerhet, markanvändning, drift och underhåll samt
tillgänglighet.
Vägar och naturgasledningar bedöms lika i lagstiftningen och de båda intressena har hittills
hanterats i samförstånd utan konflikter. Lagstiftningen ger starkt skydd för såväl vägar som
naturgasledningar. Ledningar har rätt att dras om än inte alltid just där naturgasbolaget önskar.
Verksamheter får inte skada ledningar och ledningar får inte skada vare sig vägar eller
trafikanter.
Vägverket har synpunkter på naturgasbolaget främst i de fall då ledningen föreslås få gemensam korridor med eller korsa väg. I de fall vägkropp och ledning inte har gemensam korridor
kan handläggaren föreslå att bolaget tar kontakt med Vägverket/ Väghållningsmyndigheten
för att skriva avtal samt ansöka om behövliga tillstånd.
Handläggarstödet behandlar både överförings- och distributionsledningar.
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Handläggarstödet behandlar utbyggnad av naturgas utanför detaljplanelagt område och berör
endast allmän väg. Vägverket har möjlighet att påverka detaljplanelagt område med hjälp av
Plan- och bygglagen då Vägverket har yttranderätt i planfrågor om handläggaren anser att
Vägverket berörs av planen.
Vägverket har del i ansvaret för samhällsekonomin. Om det t.ex. är billigare att höja en väg än
att lägga en ledning djupare, bör Vägverket göra ändringen på vägen. I båda fallen skall dock
naturgasexploatören stå för kostnaden.
Markanvändning är kommunens ansvar och kommunen reglerar markanvändningen med
restriktioner i sina planer.
Kommunen bör se till att markanvändning för områden kring ledning är bra, d.v.s. att undvika
att utbyggnad av naturgas, med tillhörande minsta tillåtna avstånd skapar barriärer eller
försvårar bebyggelseutveckling. Vägverket kan påpeka detta i samråd och yttranden över
planer.
Bilaga 1 återger referat av lagtexter som har beröring mot utbyggnad av naturgas. De utgörs
av berörda paragrafer från Väglagen, Miljöbalken, Plan- och bygglagen, Naturgaslagen samt
Vägkungörelsen.
Bilaga 2 visar hur utbyggnad av naturgas redovisas i översikts- och detaljplan.
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Definitioner1
Kompressorstation
Anordning som innehåller utrustning för komprimering och pumpning av gas. Den används
för att öka trycket på gasen och därmed ledningarnas överföringskapacitet. Kompressorstationer byggs ut efter hand som behov av större överföringskapacitet föreligger.
Koncession
Tillstånd som lämnas av myndighet att bedriva viss verksamhet eller näring.
Ledning i mark
Gasledning under markytan med minst 0, 9 meter täckning eller, i fast berg, minst 0,6 meter
täckning.
Linjeventilationsstation
Anordning som innehåller ventilarrangemang för sektionering av gasledning och system för
utsläpp av gas, t.ex. vid läckage.
Mät- och reglerstation (MR-station)
Anordning som innehåller utrustning för tryckreducering och mätning av gasflöde. Den mäter
hur mycket gas som levereras och reducerar gastrycket till önskad nivå.
Mätstation
Anordning som innehåller utrustning för mätning av gasflöde.
Naturgas
Gasblandning som till övervägande del innehåller metan och som förekommer i naturen. Vid
rumstemperatur och under atmosfäriskt tryck befinner den sig i gasform.
Naturgasledning
Utgörs av rörledning, linjeventilstation, rensdonsstation och kompressorstation. (Källa:
Naturgaslag 2000:599)
Rensdonsstation
Anordning som innehåller utrustning för avsägning eller mottagning av rensdon för invändig
rensning eller inspektion av ledning utan att ledningssystemet behöver stängas.
Vägåtgärd2
Alla inom ramen för Vägverket förekommande åtgärder inom vägområdet, dvs. nybyggnad,
förbättringsarbete eller drift och underhåll.

1
2

Källa: SÄIFS 1996:8, om inte annat anges.
Källa: www.vv.se
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Allmänt
Naturgas har bildats på samma sätt som olja, d.v.s. genom omvandling av organiska material
under lång tid och hittas ofta på samma ställe som olja. Inom Europa transporteras naturgas
vanligen i gasform under högt tryck i ledningar i mark som går från källan till slutförbrukaren.
Utformning och drift av överföringssystemet regleras i Räddningsverkets naturgasföreskrifter.
De största leveranserna går till el- och fjärrvärmeproduktion samt till industrin. Gasen är färg, lukt- och giftfri.
Idag finns naturgas längs Västkusten mellan Trelleborg och Stenungsund. Gasen kommer från
de danska gasfälten i Nordsjön och transporteras i rör genom Danmark och Sverige. 1985
tändes den första naturgaslågan i Sverige och gasen distribueras idag till 28 kommuner.
Överföringsnätet i Sverige är 55 mil långt och de senaste 20 åren har möjligheten att bygga ut
naturgas även till Mellansverige och Stockholm undersökts.
Den infrastruktur som byggs ut för naturgas kan i framtiden användas även för andra gaser,
t.ex. biogas och eventuellt vätgas.
Gasledningarna syns i omgivande miljö genom de stolpar som visar var ledningen går samt
anordningar, t.ex. kompressorsbyggnader. Gasledningarna förläggs i mark med 60-100 cm.
marktäckning och marken ovanför ledningen kan brukas som vanligt. En sju meter bred gata
måste dock hållas öppen genom skog.
Beredskapsplaner upprättas i samarbete med regionala och kommunala myndigheter för att
klara av eventuella olyckor.
Naturgas är en lätt gas, vilket innebär att den vid läckage stiger uppåt och ventileras bort. Det
gör att terrängformation och lågpunkter har liten betydelse och att det inte är riskabelt att
ledning korsar väg i lågpunkt.

Vägverkets ansvar för vägtransportsystemet
Vägverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela
vägtransportsystemet. Vägverket ansvarar för myndighetsutövning inom vägtransportsektorn
samt för planering, byggande och drift och underhåll av de statliga vägarna.
Ansvaret för planering, byggande och drift och underhåll av de statliga vägarna innebär att
Vägverket har skyldighet att ställa krav på naturgasexploatörerna i syfte att skydda vägarna
och deras närområde.

Vägverket som samrådspart/ remissinstans vid planering av ledning.
Sektion samhällsprocesser, Ssas, ger stöd inom expertområden samt handlägger ärenden av
allmän och principiell karaktär, t.ex. koncessioner. Vid koncessioner har Ssas ansvar för
ärendet, men Vägverkets regionala enheter bereder det. De regionala enheterna har kunskap
om regionala och lokala förutsättningar, t.ex. markanvändning, lokalisering, vägnät och miljö
och ansvarar därför för samråd med kommuner och länsstyrelse samt ärenden av typen
bygglov, detaljplan, grävningstillstånd, tillstånd och avtal om ledningar etc. Naturgasbolagen
skall kontakta de regionala enheterna i tidiga skeden i enlighet med miljöbalkens
bestämmelser om MKB (tidigt samråd och utökat samråd) eller som remissinstans.
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Tillkomst av naturgasanläggningar
Projekteringsprocess för naturgasanläggning

Koncessionsprövning inkl. MKB________
Miljöbalksprövning mm inkl. MKB_______
Ledningsförrättning__________________

MARKTILLTRÄDE

ERSÄTTNINGSFRÅGOR

Samråd__
Markägare,
kommuner,
l änsstyrelsen,
övriga berörda

DRIFTTILLSTÅND

Förstudie

Förprojektering

Detaljprojektering

Byggproduktion

Driftsättning

FÖRSÖKSDRIFTTILLSTÅND

Källa: Naturgas i fysisk planering (2002)
Innan beslut tas om projektering genomförs utredningsarbete.
Särskilt förstudieskedet är av intresse för Vägverkets medverkan i samhällsplaneringen. I
detta skede utarbetas förslag till ledningsstråk vilka redovisas i kartor. I förstudien skall
hänsyn bl.a. tas till markutnyttjande. Uppgifter inhämtas t.ex. om regionala och kommunala
utbyggnadsplaner och arbete med MKB inleds. Samrådsprocess påbörjas med berörda
länsstyrelser och kommuner m.fl. varefter en översiktlig lokalisering av ledningen görs.
Förprojekteringsskedet innebär noggrannare projektering av ledningarna, t.ex. rörande
byggteknik samt regionala och kommunala intressen. Samrådsprocessen fortsätter genom att
berörda myndigheter och sakägare får yttra sig över stråk- och sträckningsförslag.
Synpunkterna vägs samman med övriga kriterier till en relativt preciserad ledningssträckning
och lokalisering av stationer m.m. Koncessionsansökan görs.
Under detaljprojekteringen görs förfrågningshandlingar, som upprättas för upphandling av
bl.a. byggentreprenader. Där redovisas ledningssträckan på arbetsritningar med detaljerade
uppgifter om t.ex. vägar i arbetsgatan.
Tillståndsprocessen består av koncession enligt Naturgaslagen, ledningsrätt enligt Ledningsrättslagen, tillstånd enligt Miljöbalken och bygglov enligt Plan- och bygglagen. Tillståndsprocessen inleds med samråd för MKB enligt Miljöbalken kap. 6, i huvudsak under förstudieoch förprojekteringsskedena. Ansökan skickas till Energimyndigheten och detaljprojekteringen pågår parallellt med hantering av koncessionsansökan.
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Efter godkänd koncession vidtar upphandling och byggande där vägar till området byggs, på
vilka ledningarna skall transporteras. Arbetet skall planeras för att undvika transporter som
kan störa andra aktiviteter i området. Efter detta sätts systemet i drift.

Principskiss av naturgassystem
MR -Station

Grenledning

Distributionsledning

Stamledning

Förbrukare

Förbrukare

Källa: Naturgas i fysisk planering (2002)

Lagstiftning som har beröring på utbyggnad av
naturgasnät
De lagar, föreskrifter och allmänna råd som påverkar Vägverket i samband med utbyggnad av
naturgas är främst Naturgaslagen, Naturgasförordningen, Räddningsverkets naturgasföreskrifter, Väglagen, Vägkungörelsen samt Ledningsarbeten inom väg- och gatuområden
(publikation från Vägverket vars regler kan bli tvingande i kombination med tillstånd enligt
44 § Väglagen). I texten nedan återges referat av lagtexterna. Hänvisning till lag och paragraf
ges i anslutning till text.
Vid tillståndsprövning för utbyggnad av naturgas kan även dessa lagar bli aktuella: Ellagen,
Kulturminneslagen, Ledningsrättslagen, Expropriationslagen, Kontinentalsockellagen, Rennäringslagen och Skogsvårdslagen.

Allmänt
Grundtanken i Miljöbalken är att mark- och vattenområden skall användas till det ändamål
som de är bäst lämpade för (3 kap 1 §). Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för
anläggningar för bl.a. energidistribution skall skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar
tillkomst eller utnyttjandet av dessa anläggningar. Områden som är av riksintresse för dessa
anläggningar skall skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar tillkomst eller utnyttjande av
dem. (MB 3 kap. 8 §)
Det innebär att områden som har strategisk betydelse för energidistribution, t.ex. gasledningar
så långt som möjligt skall skyddas mot åtgärder som försvårar tillkomst eller utnyttjande av
anläggningen och skall skyddas om ledningen är av riksintresse. (PBL 12 kap. 1 §)
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Kommunerna måste ta hänsyn till utbyggnadsplaner för naturgasledningar, i synnerhet för de
naturgasledningar som har koncession, dvs. majoriteten av ledningarna. Koncession får inte
strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser men mindre avvikelser får göras
(Naturgaslagen 2 kap 5§)
Vid konflikt mellan statligt och kommunalt intresse kan nationellt intresse hävdas genom
miljöbalkens bestämmelse om riksintresse. Länsstyrelsen avgör frågan. (PBL 12 kap. 1 §)
Detta förutsätter att naturgasledningen inte har koncession.

Koncession
Naturgaslagen och Naturgasförordningen behandlar koncessionsfrågor. Av särskilt intresse är
Naturgaslagen kapitel 2, §§ 1, 3- 5 och 8 samt Naturgasförordningen 3 §. För att bygga eller
använda naturgasledning krävs koncession, vilken meddelas av Naturgaslagen (Naturgaslagen 2 kap. 1 §). Alla naturgasledningar behöver dock inte koncession.
Koncession får meddelas om anläggningen är lämplig från allmän synpunkt. (Naturgaslagen
2 kap. 4 §) och skall förenas med de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen och
enskild rätt samt främja en långsiktigt god hushållning med mark och vatten. (Naturgaslagen
2 kap. 8 §). Här beaktas miljö- och näringspolitiska intressen, ledningens sträckning,
användningsområde, industri- och energipolitiska förhållanden samt regional- och
lokaliseringspolitiska frågor.
Koncession ges för en bred gata och ledningsägaren avgör ensam vilken sträckning inom
själva området som skall exploateras. Vägverket har inte möjlighet att påverka val av
sträckning inom område som medgetts koncession.
Om regeringen meddelat koncession för naturgasledning får förbud inte meddelas med stöd
av miljöbalken. (Naturgaslagen 2 kap. 3 §). I begreppet ledning ingår anordningar som
behövs för driften, t.ex. kompressorstationer, vilka också kan vara koncessionspliktiga.
Koncession krävs inte för ledning som
- är belägen efter mät- eller reglerstation
- enbart skall användas inom hamn- eller industriområde.
Sträckningen skall prövas mot motstående intressen och säkerhetsbestämmelser. Handläggning av koncessionsärenden görs enligt naturgasförordningen.

Planeringsprocessen för fysisk planering
Lov får inte ges i strid mot koncession enligt Naturgaslagen (Naturgaslagen 2 kap 3 §).
Tillståndsprövning för gasledning utgår primärt från Naturgaslagen och prövning i den fysiska
planeringen utgår i första hand från PBL. Övergripande gäller Miljöbalkens bestämmelser om
hushållning med mark och vatten. Lov får inte ges enligt PBL eller annan lag i strid med
översiktplan, detaljplan eller områdesbestämmelser. Exempel på hur naturgas kan visas i
plandokument ges i bilaga 2.
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Översiktsplan
När ledning planeras
Översiktsplanen skall visa de kraftledningar och naturgasledningar som kommunen skall
reservera mark för. I första skedet av arbetet strävar man huvudsakligen mot att få fram alternativa sträckningar. Ju längre arbetet fortskrider, desto mer preciseras sträckningen. Fram till
koncessionsbeslut lyder sträckningarna under MB 3 kap 8 § om ledningens betydelse för
energiförsörjning. Genom koncessionsbeslut fastställs ledningssträckning. De olika sträckningarnas områden kan hävdas som riksintressen. Efter koncessionsbeslut och när ledningen
är byggd lyder den under koncessionsbeslutet och naturgasföreskrifterna.
I arbetet med MKB studeras alternativa lokaliseringar och samråd förs med kommunen, länsstyrelsen, myndigheter m.fl. Ledningssträckan bör så långt som möjligt anpassas efter
önskemål från de närmast berörda parterna. Zonindelning är en klassning av ledningens
omgivande miljö, där man tar hänsyn till befolkningstäthet, bebyggelse, planer för området
etc. Det är viktigt att kommunen och ledningsägaren tidigt diskuterar zonindelningen varefter
man kan ange rekommendationer för bebyggelseutveckling inom zonen. I detta stadium skall
Vägverket vara med i diskussionen.
Beslutad ledning
Ledningshavaren har ansvar för att förändringar i bebyggelse är förenliga med zonindelningen
(Naturgasföreskrifterna 11.3.1). Zonindelningen påverkar tillstånd till ny bebyggelse och
ändrad markanvändning i anslutning till ledningen.

Detaljplan och områdesbestämmelser
Enligt PBL har detaljplan och områdesbestämmelser bindande verkan på markanvändningsbeslut och avvägning skall göras mellan allmänna och enskilda intressen.

Bygglov
Bygglov enligt PBL krävs inte för naturgasledningar men däremot för de stationer som ingår i
ledningssystemet (PBL 8 kap, 1 §). På ansökan skall kommunen ge förhandsbesked om åtgärd
som kräver bygglov kan tillåtas på den begärda platsen.
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MKB-processen för naturgasledningar
Sökande ansvarar för
samråd
•länsstyrelse

Tidigt samråd

•särskilt berörda
Länsstyrelsen
tar beslut

Betydande
miljöpåverkan?
Ja
Nej

Utökat samråd
•kommun

MKB upprättas

•myndigheter
•allmänhet och
organisationer som
kan antas beröras

Koncessionsansökan
med MKB

Regeringen
godkänner MKB

Källa: Naturgas i fysisk planering (2002)

Konflikt med Vägverkets intressen
Det kan förekomma motsättningar mellan naturgasen och Vägverkets intressen. Konflikter
mellan utbyggnad och andra intressen regleras i Naturgaslagen, vilken i sin tur hänvisar till
Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Enligt lag är inte vägar viktigare än ledningar och vice
versa. Befintliga naturgasledningar har ett långtgående skydd genom koncessionsbeslut,
Räddningsverkets naturgasföreskrifter och riksintresseklassning. Vägar har ett starkt skydd
genom Väglagen och genom riksintresseklassning.
I koncessionsbedömningar regleras konflikter med ledningar (Naturgaslagen 2 kap 17-19 §§).
Distributionsledningar koncessionsbedöms inte. (Naturgaslagen 2 kap 1 §) och hanteras med
stöd av Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och PBL.
Naturgasledningar kan attrahera framtida lokaliseringar, t.ex. industrier, vilket är viktigt för
Vägverket att beakta. Lokaliseringarna kan behöva infrastruktur och påverka trafikmönster
och trafikmängder.

Minsta tillåtna avstånd
Naturgas är ogiftig, stiger uppåt vid läckage och ventileras bort. Ledningarna är skyddade från
yttre påverkan då de är förlagda i mark.
Riskerna med utbyggnad av naturgasnät bedöms av länsstyrelser och bolag vara små, då
lagstiftning och föreskrifter starkt reglerar utbyggnaden, t.ex. genom Naturgaslagen och
Räddningsverkets föreskrifter. Även Vägverkets publikation 2000:84 har påverkan på
utbyggnad av naturgasnät.
Utgångspunkt är att ledningsägaren skall sköta ledningen och dess anordningar på ett säkert
sätt (Räddningsverkets naturgasföreskrifter).

14

Risker med naturgas minskas genom Räddningsverkets föreskrifter och de regler som främst
berör Vägverket är regler om avstånd. Räddningsverket beslutar om avstånd och dessa kan
inte ändras, vare sig av Vägverket, kommuner eller länsstyrelser. Text som beskriver avstånd
finns i Räddningsverkets föreskrifter.
Minsta tillåtna avstånd är av stor vikt för Vägverkets intressen när det gäller trafiksäkerhet,
drift och underhåll, tillgänglighet m.m. Risk kan uppstå för vägen, dess omgivning och
trafikanter. På ett direkt sätt t.ex. genom att vägkroppen kan skadas och på indirekt sätt genom
påverkan på omliggande samhälle, t.ex. genom att restriktioner läggs på omkringliggande
mark så att den inte kan bebyggas.
Ur skyddssynpunkt bör ledningar helst inte korsa väg samt vara så avlägsna som möjligt från
människor och bebyggelse. Ur markanvändningsaspekt har minsta tillåtna avstånd negativ
påverkan då det lägger begränsningar på hur området kring ledning får användas. Mark tillåts
inte bebyggas innanför minsta tillåtna avstånd. Brand- eller explosionsfarlig industri måste
exempelvis befinna sig minst 50 meter från ledning och byggrestriktioner råder upp till 200
meter från ledningen.

Minsta tillåtna avstånd som föreskrivs enligt naturgasföreskrifterna (anges i meter):
Mellan

och ledning

och linjeventilstation,
rensdonsstation, mätstation, mätoch reglerstation

Väg med stark trafik 3, järnväg

12

25

Trafikplats

-

25

Enstaka byggnad

25

25

Grupp av bostadsbyggnader,
byggnad eller utomhusområde
för minst 20 personer

25

50

Särskild brand- och
explosionsfarlig verksamhet

50

50

Avstånd från ledning till byggnad skall vara minst 25 meter och avstånd till brand- eller
explosionsfarlig industri skall vara minst 50 meter. Avstånd från ledning parallell med allmän
väg eller annan väg med stark trafik4, skall vara minst 12 meter från närmaste vägbanekant,
dock minst 6 meter utanför gränsen från vägområdet. (Räddningsverkets naturgasföreskrifter). Avstånden är oberoende av trafikmängder. Vägverkets anger 12 meter av skyddsskäl, i enlighet med Räddningsverkets naturgasföreskrifter. (Vägverket publikation 2000:84,
kap 2.3.2) 6 meter behövs för drift och underhåll och ev. viltstängsel placeras ca. 2 meter
utanför vägområdet.

3

Stark trafik definieras i remiss från Räddningsverket Förslag till föreskrifter, allmänna råd och kommentarer
om naturgas som 2500 axelpar.
4
Se not 3.
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Minsta avstånd mellan anordning till ledning och trafikplats, väg med stark trafik5 skall vara
antingen 25 eller 50 meter, beroende på vilken typ av anordning det rör. (Räddningsverkets
naturgasföreskrifter)
För att minska antalet skador orsakade av utomstående skall installationer ovan mark skyddas
mot påkörning, vara inhägnade och uppfylla kraven på avstånd (Räddningsverkets naturgasföreskrifter).
Avstånd mellan ledning och kompressorbyggnad e dyl. skall vara minst 50 meter medan
säkerhetsavstånd för andra funktionsdelar inte behöver vara mer än minst 25 meter.
(Räddningsverkets naturgasföreskrifter).

Förläggning av naturgasledning
Ledning skall vara förlagd i mark så att den är skyddad mot skadlig påverkan från markrörelser, erosion och annan yttre påverkan. Ledningen skall ha ett täckningsdjup av minst 0,9
meter och hänsyn skall tas till erosion eller annan förändring av markytan. I normalfallet får
jorden brukas ned till 0,6 meter och i fast berg skall täckningsdjupet vara minst 0,6 meter.
(Räddningsverkets naturgasföreskrifter)
Ledning i mark skall ha två typer av korrosionsskydd: utvändig skyddsbeläggning på röret
samt katodiskt skydd. Gasledningen skall vara utmärkt med stolpar i terrängen längs
ledningen. Särskilt korsning med allmän väg skall markeras. (Räddningsverkets naturgasföreskrifter)

Utmärkning av gasledning

.
Källa: Naturgas i fysisk planering (2002)
5

Stark trafik definieras i remiss från Räddningsverket Förslag till föreskrifter, allmänna råd och kommentarer
om naturgas som 2500 axelpar.
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Arbete med naturgasledning inom och utanför område för allmän
väg
Information om regler för arbete med naturgasledning inom och utanför vägområde finns
främst i 43- 45 och 47 §§ Väglagen. Även Naturgaslagen, Naturgasföreskrifterna och
Vägkungörelsen behandlar detta.
Räddningsverkets naturgasföreskrifter har direkt beröring på allmänna vägar. Naturgaslagen
tar upp frågor som rör naturgasledning inom område för trafikled i kap 2, 17- 19 §§. För
arbete med naturgasledning inom område för allmän väg gäller 44 § Väglagen. Både
Naturgasföreskrifterna och Naturgaslagen beskriver att korsning med allmän väg kräver
tillstånd enligt 44 § Väglagen.

Inom vägområde
När trafikled skall ändras och ledning befinner sig inom vägområdet, skall ledningsägaren
vidta de åtgärder som krävs för att ändringen skall kunna göras samt stå för kostnaden. Vid
ändring av trafikled när ledningen korsar allmän väg skall Vägverket stå för kostnaden.
(Naturgaslagen, kap 2, 17 §)
Om ledningen medför ökade kostnader för trafikledens underhåll skall ledningshavaren
ersätta Vägverket för de ökade kostnaderna. (Naturgaslagen, kap 2, 18 §)
Om arbete på naturgasledning inom området för annan trafikled än allmän väg kan påverka
trafiksäkerheten skall arbetet göras efter anvisningar från den som förvaltar trafikleden.
Ledningshavaren betalar. (Naturgaslagen 19 §)
Gasledning som korsar väg skall tåla yttre påkänningar, t.ex. frost för att inte orsaka skador på
vägen. (Räddningsverkets naturgasföreskrifter)
Inom ett vägområde får inte byggnader uppföras eller åtgärder vidtas som kan påverka vägen
negativt. (Väglagen 43 §) Det är inte tillåtet att dra ledning eller utföra arbete på befintliga
ledningar inom vägområde utan väghållningsmyndighetens tillstånd. (Väglagen 44§)
Väg- och gatuarbeten inom vägområde skall utföras snabbt och trafiksäkert. Efter utfört arbete
inom vägområde skall området återställas av ledningsägaren. Skador som uppstår på vägen
bekostas av ledningsägaren. (Vägkungörelsen 52- 53 §)

Utanför vägområde
Intill vägområde får inte åtgärder göras som kan skada vägen, dess drift eller brukande utan
länsstyrelsens tillåtelse (Väglagen 45 §)
Inom 12 meter från vägområde får inte åtgärder vidtas, utan länsstyrelsens tillstånd, som kan
skada trafiksäkerheten. (Väglagen 47 §)
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Länsstyrelsens tillstånd enligt 45 och 47 §§ krävs inte inom områden med detaljplan eller för
åtgärder som kräver bygglov. Väghållningsmyndigheten ger ledningsägaren tillstånd enligt
43- 44 §§ för anläggande av gasledning och dess anläggningar.

Drift och underhåll, ombyggnad
Rörande drift och underhåll, ombyggnad samt återställningsarbete efter arbete med ledning
gäller främst Naturgaslagen, kap 2, 17- 19 §§ (se Inom vägområde). Även Väglagen 44 § kan
tillämpas.
För varje framtida arbete, t.ex. reparation inom vägområde måste ledningsägaren få tillstånd
från väghållningsmyndigheten (Väglagen 44 §)
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Checklista för samråd och genomgång av planeringsunderlag
Nedan beskrivs de mest relevanta frågorna.

Planeringsskede
-

-

-

Placeras ledningar inom vägområde för befintlig, allmän väg?
Placeras ledningar så att de korsar befintlig allmän väg? (Korsning skall om möjligt
begränsas och ledningar skall om möjligt korsa vägen vinkelrätt) Se Vägverket
publikation 2000:84
Vilka förutsättningar påverkar ledningens lokalisering och utförande? Framgår de
geologiska förutsättningarna? Ligger ledningen nära och kan påverka väganordning?
Berörs artrika vägkanter, kulturvägar etc.? Korsar ledningen vattendrag och trummor?
Finns risk för att åtgärder som vidtagits av geotekniska skäl kan skadas?
Hur är framkomlighet och trafiksäkerhet under byggskedet?
Vilka skyddsåtgärder behövs för genomförandet?
Redovisas återställandeåtgärder inom vägområde? (Genomförs av Vägverket eller
ledningshavare. Kostnaden betalas av ledningshavaren)
Finns av Vägverket godkänd trafikanordningsplan i tillståndsansökan?
Krävs geoteknisk undersökning?
Vilket avstånd föreslås mellan väg och ledning samt väg och stationer?
Finns motivering till valt avstånd? (t.ex. lagkrav)
Finns beskrivning av beredskap vid olycka, som beaktar trafikanter m.m.?
Finns beskrivning av ansvar för framtida kostnader?

Byggskede
-

Hur påverkar byggandet framkomlighet och tillgänglighet för trafik?
Vilka åtgärder planeras för att minimera ev. minskad framkomlighet och tillgänglighet?
Finns behov av att leda om trafik?
Finns risk för störningar från trafik på de vägar där den omledda trafiken hamnar?
Vilka risker finns för trafikanterna under byggskedet?
Vilka skyddsåtgärder kommer att genomföras?
Hur påverkar byggandet vägkroppen?
Hur skall återställandet av vägen göras?
Beskrivs ansvar för kostnader?

Driftskede
-

Beskrivs påverkan på väghållning för drift och underhåll?
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Sektorsansvar/ Påverkan på omgivande samhälle
-

Berörs område där väg planeras? I såfall på vilket sätt?
Hur påverkas vägens närområde?
Uppstår barriäreffekt för gång- och cykeltrafikanter?
Är underlaget tillräckligt bra för att göra bedömning av hur allmänna vägar berörs?
Behövs komplettering? (T.ex. i koncessionssansökan)
Hur påverkas trafikalstring?
Vilka är markanspråken?
Hur påverkas estetiken?
Behandlas framtida markanvändning? Ledning kan attrahera lokaliseringar som i sin
tur kan behöva infrastruktur och därigenom påverka Vägverket.

Av den regionala enhetens yttrande bör framgå
-

-

Om Vägverket ställer sig positiv eller negativ till förslaget: lokalisering och utformning
Om särskild hänsyn förordas samt skäl därtill.
Om det finns konflikter med Vägverkets intressen
Synpunkter/ krav på ledningens utförande, avstånd, passage av allmänna vägar.
Upplysningar om förutsättningar som ställer särskilda krav på byggskede, utformning
m.m, t.ex. flora, kulturvärden, geologiska förutsättningar, vatten.
Om behov föreligger av ytterligare undersökningar och kompletteringar i underlaget
(t.ex. MKB) inför Väghållningsmyndigheten tillståndsprövning enligt Väglagen.
Upplysningar om gällande bestämmelser i Väglagen och Vägkungörelsen t.ex. om
kommande tillståndsansökan och vilket underlag (bl.a. trafikanordningsplan) som då
krävs.
Upplysning om tillämpning av Vägverket publikation 2000:84.
Om behov föreligger av avtal mellan Vägverket och innehavaren av naturgasledning.
Uppgift om var ledning finns (karta) skall finnas med i underlag till entreprenör.
Beskrivning av om uppgift om naturgasledning finns i NVDB och VDB.
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Väglagen (1971: 948)
43 § Inom ett vägområde får inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd
1. uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra
anläggningar,
2. vidtas andra åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten
eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.
I samband med tillstånd får väghållningsmyndigheten meddela de
föreskrifter som behövs. Ett tillstånd kan när som helst återkallas.
Bestämmelserna i första stycket gäller inte för sådant arbete som avses
i 44 §.
Om tillstånd saknas eller har återkallats, får väghållningsmyndigheten
vidta de åtgärder som behövs för rättelse. Lag (1987:459).

44 § Inom ett vägområde får inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd
1. dras elektriska ledningar, vattenledningar eller andra ledningar,
2. utföras arbeten på en redan dragen ledning.
Väghållningsmyndigheten får meddela de föreskrifter om arbetet och om
rätt till upplag eller annan anordning som behövs med hänsyn till vägens
bestånd, drift eller brukande.
Tillstånd enligt första stycket behövs inte när tillstånd har meddelats
enligt annan lag eller författning och anmälan om arbetet har gjorts hos
väghållningsmyndigheten.
Om det på grund av inträffad skada krävs skyndsam reparation av en ledning
som har dragits inom ett vägområde får arbetet påbörjas utan tillstånd
eller anmälan. Ledningens ägare skall i så fall snarast underrätta
väghållningsmyndigheten om arbetet. Lag (1987:459).

45 § Intill ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd
1. uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar
eller vidtas andra sådana åtgärder som kan vara till olägenhet för vägens
bestånd, drift eller brukande,
2. finnas anbringade ljusanordningar som försämrar ljusförhållandena för
trafiken på vägen.
I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som
behövs. Ett tillstånd kan när som helst återkallas.
Bestämmelserna i första stycket gäller inte inom områden med detaljplan
och inte heller i fråga om åtgärder för vilka bygglov krävs.
Om tillstånd saknas eller har återkallats får länsstyrelsen meddela
beslut om att rättelse skall ske genom väghållningsmyndighetens försorg.
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I samband med ett sådant beslut får länsstyrelsen meddelade föreskrifter
som behövs. Lag (1987:459).

46 § Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan
länsstyrelsens tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar för
reklam, propaganda eller liknande ändamål finnas uppsatta utomhus.
I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som
behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.
Bestämmelserna i första stycket gäller inte
1. inom områden med detaljplan eller
2. för sådana anordningar som är uppsatta på byggnader för upplysning om
affärsrörelse eller annan verksamhet på stället eller
3. för anslagstavlor för meddelanden som rör kommunala angelägenheter,
föreningssammanträden, auktioner eller dylikt,
4. åtgärder för vilka bygglov krävs. Lag (1991:605).

47 § Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte utan
länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller
utföras andra anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som kan
inverka menligt på trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan, om det är
nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet
ökas, dock högst till 50 meter.
Vid korsning i samma plan mellan en allmän väg och en
1. annan allmän väg,
2. enskild väg som i större utsträckning används av allmänheten för
trafik,
3. järnväg,
4. spårväg får inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader,
göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra
sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Tillstånd
krävs inte för åtgärder som skall utföras utanför i första stycket
angivet område och utanför de räta sammanbindningslinjerna mellan
punkter, som är belägna i de korsande vägarnas mittlinjer 75 meter från
korsningen.
I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som
behövs.
Bestämmelserna i första och andra styckena om krav på tillstånd av
länsstyrelsen gäller inte inom områden med detaljplan. De gäller inte
heller i fråga om åtgärder för vilka bygglov krävs. Lag (1987:459).
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Miljöbalken (1998:808)

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
7 § I fråga om byggande av naturgasledning gäller 2 kap. 3 § naturgaslagen
(2000:599). Lag (2000:600).

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.
1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens
och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn
enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som
följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit
verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.
I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar
betydelse i det enskilda fallet.
3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig
verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att
en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.
4 § För verksamheter och åtgärder som tar i anspråk mark- eller
vattenområden annat än helt tillfälligt skall en sådan plats väljas som är
lämplig med hänsyn till 1 kap. 1 §, 3 kap. och 4 kap.
För all verksamhet och alla åtgärder skall en sådan plats väljas att
ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa
och miljön.
5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla
med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och
återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas.

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden
1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning.

8 § Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för
industriell produktion, energiproduktion, energidistribution,
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av sådana anläggningar.
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Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket
skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna.

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa
områden i landet

6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag
När det krävs en miljökonsekvensbeskrivning
1 § En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd att
anlägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av bestämmelser i dessa
kapitel. En sådan beskrivning skall finnas även vid tillåtlighetsprövning
enligt 17 kap. samt i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.

Tidigt samråd och beslut om betydande miljöpåverkan
4 § Alla som avser att bedriva verksamhet eller vidta någon åtgärd som
kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt denna balk eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken skall tidigt
samråda med länsstyrelsen. De skall även samråda med enskilda som kan antas
bli särskilt berörda och göra det i god tid och i behövlig omfattning innan
de gör en ansökan om tillstånd och upprättar den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 1 §. Före samrådet skall den som avser att bedriva
verksamheten till länsstyrelsen och enskilda som särskilt berörs lämna
uppgifter om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och
utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan.
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PBL (1987:10)
2 kap. Allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och vid
lokalisering av bebyggelse, m.m.
1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning.
3 § Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till
1. de boendes och övrigas hälsa,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan
samhällsservice,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar.
Bebyggelse och anläggningar som för sin funktion kräver tillförsel av
energi skall lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (1989:515).

7 § Utöver vad som enligt 3 § skall redovisas i detaljplanen får i planen
meddelas bestämmelser om
10. markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt trafikoch väganordningar,

8 kap. Bygglov, rivningslov och marklov
Åtgärder som kräver bygglov
Generella bestämmelser
1 § Bygglov krävs för att
1. uppföra byggnader,
2. göra tillbyggnader,

11 § Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan skall
bifallas om
1. åtgärden inte strider mot detaljplanen eller den fastighetsplan som
gäller för området, varvid det förhållandet att genomförandetiden för
detaljplanen inte börjat löpa utgör hinder mot att bygglov lämnas,
Förhandsbesked
34 § På ansökan skall byggnadsnämnden ge förhandsbesked huruvida en åtgärd
som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.
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12 kap.

Statlig kontroll beträffande områden av riksintresse m.m.

1 § Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut att anta, ändra eller
upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, om det kan befaras att
beslutet innebär att
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte
tillgodoses,
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden
som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt,
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Naturgaslag (2000:599)
1 kap. Inledande bestämmelser
Definitioner
2 § Med naturgasledning avses rörledning, mät- och reglerstation,
linjeventilstation, rensdonsstation och kompressorstation.
3 § Med överföring av naturgas avses överföring genom såväl
överföringsledningar som distributionsledningar till naturgasföretag eller
förbrukare av naturgas.

2 kap. Koncession
Allmänt om koncession
1 § En naturgasledning får inte byggas eller användas utan tillstånd
koncession) av regeringen. Åtgärder för att bereda plats för en
naturgasledning, såsom sprängning, schaktning, skogsavverkning,
markberedning eller liknande åtgärder, får inte vidtas innan koncession har
meddelats.
Koncession krävs inte för en naturgasledning som
1. är belägen efter en mät- och reglerstation, eller
2. uteslutande skall användas inom hamn- eller industriområde.
Regeringen får föreskriva undantag från kravet på koncession enligt första
stycket i fråga om vissa slag av naturgasledningar eller vissa slag av
åtgärder med naturgasledningar.

3 § Om regeringen har meddelat koncession för en naturgasledning eller ett
naturgaslager får förbud inte meddelas med stöd av miljöbalken mot att
bygga och använda naturgasledningen eller naturgaslagret.
Förutsättningar för meddelande av koncession
4 § Koncession får meddelas endast om anläggningen är lämplig från allmän
synpunkt.
5 § Koncession får inte strida mot en detaljplan eller mot
områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte
motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

6 § En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om koncession.
När det gäller förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt
planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken. Vad som där sägs
om tillståndsmyndighet skall gälla regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.
7 § En koncession får beviljas endast den som från allmän synpunkt är
lämplig att utöva den verksamhet som avses med koncessionen. Härvid skall
särskilt beaktas om sökanden kan antas ha vilja och förmåga att dels utöva

8

den verksamhet som avses med koncessionen, dels utöva verksamheten enligt
de föreskrifter och villkor som kommer att gälla för verksamheten.
Koncessionsvillkor
8 § En koncession för en naturgasledning skall ange rörledningens
huvudsakliga sträckning.
En koncession för en naturgasledning eller ett naturgaslager skall förenas
med de villkor som behövs för att skydda allmänna intressen och enskild
rätt. Den skall också förenas med de villkor för anläggningens utförande
och nyttjande som behövs av säkerhetsskäl eller som behövs för att i övrigt
skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter och främja en
långsiktigt god hushållning med mark och vatten och andra resurser eller
som av annat skäl behövs från allmän synpunkt.
Det får anges som villkor för en koncession att naturgasledningen eller
naturgaslagret skall vara färdigställt inom en viss tid. Om det finns
särskilda skäl kan den angivna tiden förlängas. Ansökan om förlängning
skall göras före utgången av den angivna tiden.
9 § En koncession får för sin giltighet göras beroende av att den som
innehar koncessionen ställer säkerhet för kostnaderna för att ta bort
naturgasledningen eller naturgaslagret och att vidta andra åtgärder för
återställning. Staten, kommuner, landsting och kommunalförbund behöver inte
ställa säkerhet.
Om det kan antas att den ställda säkerheten inte längre är tillräcklig, får
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta om
ytterligare säkerhet.
I fråga om säkerhetens beskaffenhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken.
Säkerheten skall prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer och förvaras av länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.
Koncessionens giltighetstid
10 § En koncession skall meddelas för fyrtio år. Om det finns särskilda
skäl eller om sökanden begär det, får dock kortare tid bestämmas.

Naturgasledning inom område för trafikled
17 § Innehavaren av en naturgasledning som har byggts inom området för en
befintlig allmän väg, enskild väg som hålls öppen för trafik, järnväg,
tunnelbana eller spårväg eller kanal eller annan sådan vattentrafikled
(trafikled), är skyldig att, om trafikleden skall ändras, vidta och bekosta
de åtgärder med naturgasledningen som behövs för att ändringen skall kunna
genomföras.
Om åtgärden vidtas med en naturgasledning där denna korsar en trafikled
skall dock den som förvaltar trafikleden ersätta innehavaren av ledningen
för kostnaden för åtgärden.
18 § Om en naturgasledning som har byggts inom området för en befintlig
trafikled medför ökade kostnader för trafikledens underhåll, skall
innehavaren av ledningen ersätta dessa ökade kostnader.
19 § Om arbete på en naturgasledning, som har byggts inom området för någon
annan trafikled än allmän väg, kan inverka på trafiksäkerheten eller om
arbetet medför större ingrepp i trafikleden, skall det utföras efter
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anvisningar av den som förvaltar trafikleden eller genom hans försorg.
Innehavaren av ledningen skall svara för kostnaden för arbetet.
Om en naturgasledning blivit skadad och dröjsmål med reparationen skulle
orsaka avsevärd olägenhet får ledningsinnehavaren påbörja reparationen även
om han inte hunnit anmäla skadan till trafikledens förvaltare.
Ledningsinnehavaren skall dock snarast underrätta trafikledens förvaltare
om det påbörjade arbetet.
I fråga om arbete med naturgasledning inom område för allmän väg gäller 44
§ väglagen (1971:948).
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Vägkungörelsen (1971:954)
52 § Väg- och ledningsarbeten inom vägområdet skall utföras så skyndsamt
som möjligt och så att fara inte uppstår för trafiken på vägen.
I fall som avses i 44 § fjärde stycket väglagen (1971:948) krävs inget
tillstånd till avspärrning av väg eller annan väsentlig trafikinskränkning.
I de fall då det behövs ett beslut av myndighet för att få spärra av väg
eller göra annan väsentlig trafikinskränkning, skall
väghållningsmyndigheten begära att myndigheten fattar ett sådant
beslut. Förordning (1987:461).
53 § Sedan ledningsarbete utförts inom vägområde, skall området genom
ledningshavarens försorg återställas i det skick som det befann sig i före
arbetets början. Om väghållningsmyndigheten begär det, skall dock
vägbeläggning som skadats vid ledningsarbetet återställas genom
väghållningsmyndighetens försorg. Uppstår sättningar till följd av
ledningsarbete, skall de arbeten som sättningarna föranleder, om
väghållningsmyndigheten begär det, utföras genom väghållningsmyndighetens
försorg. Åtgärder som vidtas genom väghållningsmyndighetens försorg utförs
på ledningshavarens bekostnad.
Förordning (1987:461).
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Naturgasledning i karta i översiktsplan

Källa: Naturgas i fysisk planering (2002)

2

Beskrivande text för naturgasledning i översiktsplan
R 51 Befintlig naturgasledning
Beskrivning
Ledningen utgör en stamledning i det svenska naturgasnätet och är skyddad genom koncessionsbeslut. De
säkerhetsbetingade kraven på ledningen och på bebyggelse i närheten av ledningen styrs enligt naturgasföreskrifterna. Detta gäller bland annat mängden bebyggelse inom 200 m från ledningen, avstånd till byggnader
och olika typer av anläggningar m m.
Rekommendationer
Byggnadsnämnden kommer att tillämpa naturgasföreskrifterna vid lovgivning m m inom 200 m på ömse sidor om
ledningen. Ytterligare bebyggelse, utöver den som angivits vid zonklassificeringen, får ej förekomma inom detta
område (PBL 2:3, Miljöbalken 2:8). Samråd kommer att ske med gasföretaget i tveksamma fall. Zonklassificeringen redovisas på plankartan. Mängden tillåten bebyggelse i olika zonklasser, minsta tillåtna avstånd m m
återfinns i planbeskrivningens kapitel 5 ”Allmänna intressen”.

R 52 Planerad naturgasledning
Beskrivning
Byggstart för den planerade ledningen blir sannolikt 2005-2010. Ledningen kommer att tillhöra stamledningarna i
det svenska naturgasnätet. Ledningen kan komma att hävdas som riksintresse enligt miljöbalken 2:8.
Rekommendationer
Området bör reserveras för en framtida naturgasledning. Bebyggelse eller anläggningar inom den 800 meter
breda zonen bör endast tillkomma om de ej kommer i konflikt med den planerade ledningen. Vid bedömningen av
detta kommer byggnadsnämnden ta hänsyn till de krav som Räddningsverkets naturgasföreskrifter kommer att
ställa på ledningen. Samråd kommer att ske med gasföretaget i tveksamma fall. Den preliminära zonklassningen
redovisas på plankartan. Mängden tillåten bebyggelse i olika zonklasser, avstånd m m återfinns i planbeskrivningens kapitel 5 ”Allmänna intressen”.

R 53 Planerad mät- och reglerstation samt grenledning för naturgas
Beskrivning
Inom området planeras en mät- och reglerstation (MR-station) för naturgas. Stationen kommer att vara ihopkopplad med stamledningsnätet med en grenledning. MR-stationen kommer att tas i drift någon gång 2005-2010
beroende på energimarknadens utveckling.
Rekommendationer
Området bör reserveras för en framtida grenledning och MR-station. Bebyggelse eller anläggningar inom det
markerade området bör endast tillkomma om de ej kommer i konflikt med grenledningen eller MR-stationen.
Räddningsverkets naturgasföreskrifter ligger till grund för byggnadsnämndens lovgivning inom området. Samråd
kommer att ske med gasföretaget i tveksamma fall.
Grenledningen korsar en befintlig detaljplan som ska ändras för att medge ledningen. Områdesbestämmelser
eller detaljplan ska upprättas för MR-stationen och det skyddsområde som omger denna (enligt PBL 5:1).

Källa: Naturgas i fysisk planering (2002)
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Detaljplan för naturgasledning samt mät- och reglerstation.

Källa: Naturgas i fysisk planering (2002)
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