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Denna rapport är skriven med utgångspunkt från att läsarna överväger att introducera 

fordonsgas i ett område där infrastruktur saknas. 

Tänkbara läsare är idébärare, konceptskapare, utredare, beslutsfattare (offentliga och 

privata), investerare med flera vilka är engagerade i att förbereda för och skapa en väl 

fungerande marknad och infrastruktur för fordonsgas.   

Rapporten bygger på projektgruppens erfarenheter och ger generella råd. Den kan 

användas som en vägledning och checklista men självklart måste varje användare utgå 

ifrån sin specifika situation och agera utifrån den.  

Begreppet fordonsgas används här som ett samlingsnamn för naturgas och biogas. Som 

bekant är naturgas ett fossilt bränsle med lägre påverkan på klimat och miljö än bensin 

och diesel. Biogas har samma kemiska sammansättning som naturgas men är framställd 

på ett sådant sätt att den ingår i kretsloppet varför dess påverkan på klimat och miljö är 

ännu lägre än naturgasens.  

Utöver naturgas och biogas finns ett antal andra gaser lämpliga för fordonsdrift. Dessa 

behandlas dock inte här.   

Ytterligare information finns att hämta på www.biogac.se  

 

Malmö 2015-09-30  

Mats Håkansson Affärsutveckling AB 

 

 

Mats Håkansson 
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1. Skriftliga avtal  

1.1 Allmänt  

Avtal kan vara muntliga eller skriftliga.  

Grunden för alla avtal är att ett samarbete måste innebära fördelar för båda parter, annars 

kommer de att upphöra.  

Det finns många fördelar med skriftliga avtal. En uppenbar sådan är att man vid oenighet 

kan använda avtalet för att klara ut vad man egentligen har kommit överens om. En 

annan fördel är att man under avtalsskrivandet tvingas tänka igenom under vilka villkor 

man vill samverka med motparten.  

Ju större påverkan på projektekonomin som ett samarbete kan ha desto större anledning 

att formalisera detta med ett skriftligt avtal. 

Ett bra avtal är tydligt skrivet, lätt att förstå och omfattar de punkter i affärsförhållandet 

som behövs. Det kan gälla vad som köps/säljs, under vilken tid leveranser ska ske, priset 

för levererade varor, kvaliteten på levererade varor, hur man bestämmer kvaliteten, 

betalningsvillkor, grunder för förtida uppsägning av avtalet, uppsägningstider med mera.  

Det är även bra om man i förväg försöker klara ut vad som kan gå fel och i avtalet 

beskriver hur man då ska göra. Ett exempel är om gasleveranserna tillfälligt upphör – hur 

ska ersättningsgas anskaffas och vem ska stå för kostnaden? Ett annat exempel är om 

parterna tolkar avtalet på olika sätt – hur ska man lösa tvisten? Det är därför bra om 

avtalet innehåller en klausul för tvistelösning.  

Kontakta en jurist om du är osäker på om ditt avtal innehåller det som det borde.  

Om man bestämmer sig för att inte ha ett skriftligt avtal (om affärsförhållandet avser 

alltför låga belopp eller om motparten inte vill) så kan det vara bra att ändå söka 

dokumentera så mycket som möjligt. Det kan t ex ske genom att spara 

mejlkonversationer, att söka sammanfatta vad man kommit överens om i ett brev eller 

mejl och sända det till motparten för att denne ska kunna bekräfta överenskommelsen 

eller invända mot den.  

Rent allmänt menar vi att det är viktigt att i varje enskilt projekt ta reda på vilka 

avtalsmotparter som kan vara aktuella och med vilka man bör upprätta skriftliga avtal. En 

metod för att göra detta är att lista de intressenter som kan bli aktuella.  
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1.2 Exempel på viktigare avtal  

1.2.1 Avtal före genomförandebeslut 

Infrastrukturprojekt kännetecknas i de flesta fall av stora initiala investeringar vilka ska 

användas och återbetalas under lång tid.  

Det som framförallt avgör om ett projekt kommer att bli lönsamt är att det finns ett 

tillräckligt stort kundunderlag. Vi menar att det finns ett antal exempel på projekt där 

investeringsbeslut fattats långt före det att man säkerställt att det finns en tillräckligt stor 

efterfrågan på fordonsgas. En framkomlig väg är därför att reducera den ekonomiska 

risken genom att fatta investeringsbeslut först efter det att det med säkerhet finns ett 

tillräckligt stort kundunderlag för att ge en uthållig och sund ekonomi. Om den framtida 

förbrukade volymen blir för liten eller kommer att växa för långsamt riskerar projektet att 

bli olönsamt.  

En metod för att i förväg knyta upp kunderna för framtida gasleveranser är att göra 

villkorade avtal. Med detta menar vi avtal som innebär framtida gasleveranser men som 

är villkorade med att en viss andel av kunderna (egentligen viss andel av gasleveranserna) 

väljer att teckna avtal. Om villkoret inte uppnås före en viss tidpunkt har 

tankstationsägaren rätt att avstå ifrån att genomföra projektet. Avtalet upphör därmed att 

gälla.  

1.2.2 Avtal om inköpsvillkor 

Kunderna måste alltid kunna köpa den gas de behöver.  

Säkerställ god tillgänglighet genom minst en stabil och seriös gasleverantör som kan 

leverera gas till rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.  

Gasleverantören är dessutom en viktig part för att lösa frågor om leveranssäkerhet och 

variationer i sålda volymer. Överväg fleråriga avtal för att skapa stabilitet i verksamheten. 

Gör avtalen flexibla för att minska volym- och prisrisker. Transportkostnaderna är 

viktiga för lönsamheten. Säkra tillförseln till priser som är ekonomiskt hållbara.  

Om det finns lokala biogasproducenter som har möjlighet uppgradera biogasen till 

fordonsgaskvalitet – överväg att teckna kompletterande avtal med dem.  
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2. Tankstationsägarens avtal  

2.1 Tankstationsägaren i fokus  

I denna rapport utgår vi ifrån tankstationsägarens behov av avtal. 

I det följande ges exempel på avtal som kan bli aktuella. Allteftersom omvärlden förändras 

kan det uppstå behov av att avveckla och lägga till avtal varför presentationen i det 

följande inte gör anspråk på att vara komplett.  

Mixen av avtal kan även variera beroende på vilka lösningar som tankstationsägaren valt 

beträffande tankställets placering, hur inköpt fordonsgas transporteras till tankstället med 

mera.  

2.2 Identifikation av motparter 

Tankstationsägaren har i princip tre viktiga grupper av motparter där skriftliga avtal kan 

bli aktuella; 

1. Med de kunder (oftast större) som inte kommer att köpa fordonsgas på samma 

sätt och till samma villkor som de kunder som köper ”över disk” vid tankstället. 

2. Med de utrustnings- och tjänsteleverantörer som behövs för att tankstället ska 

kunna etableras och drivas.  

3. Med de leverantörer som krävs för att fordonsgas ska kunna köpas in och 

levereras till tankstället.  
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2.3 Exempel på motparter 

I det följande listas exempel på vilka motparter och ämnesområden som det kan finnas 

behov av att ha skriftliga avtal med.  

 

Avtal med förbrukare av 

fordonsgas 

Avtal för etablering och 

drift av tankstationen 

Avtal med leverantörer av 

fordonsgas 

Avtal om tankkort  Avtal med 

utrustningsleverantörer, t ex 

leverantörer av 

tankningsutrustning och 

betalsystem. 

Avtal med 

fordonsgasleverantörer 

Större kunder som inte 

kommer att köpa på samma 

sätt och till samma villkor 

som kunder som köper ”över 

disk” vid tankstället. 

Avtal med serviceleverantörer 

som ska utöva tillsyn och 

felavhjälpning. 

Eventuellt separat avtal med 

transportör av fordonsgas 

från produktionsställe till 

tankstation 

Alternativa gasförbrukare som 

vill köpa gasen om och när 

eventuella överskott uppstår 

Avtal med markägare eller 

stationsägare (vid integration 

med befintligt tankställe) 

Eventuellt separat avtal 

avseende backup-lösningar.  

Eventuellt avtal om 

nättjänster om 

tankstationsägaren 

tillhandahåller ett lokalt 

distributionsnät för leverans 

till vissa kunder 

Avtal med eventuell personal 

som ska driva tankstället 

 

Eventuellt avtal om uthyrning 

av externt tankställe hos kund 

Avtal med försäkringsbolag, 

elleverantör, VA-leverantör, 

IT-stöd, väghållning, 

snöplogning, städning osv.  

 

 Avtal med leverantör av 

eventuella 

tilläggsprodukter/tjänster 

utöver fordonsgas vilka ska 

tillhandahållas vid tankstället.  

 

Tabell 1 Exempel på motparter med vilka tankstationsägaren kan ha avtal 

Det bör även nämnas de villkorade avtal som kan bli aktuella före det att definitivt 

investeringsbeslut fattas. Projektgruppens rekommendation är att fatta ett definitivt 
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genomförandebeslut först efter det att man förvissat sig om att man har tillräcklig 

marknad knuten till sig.  

Utöver skriftliga avtal kommer det finnas behov av att ha kontakter med aktörer som till 

exempel myndigheter (bygglov mm) och gasfordonssäljare.  

Huruvida det finns behov av att teckna skriftliga avtal med en aktör styrs i första hand av 

vad som är praktiskt och i vilken mån som samarbetet har stor betydelse för 

projektekonomin.  
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3. Förhandling 

Vissa avtal föregås av en förhandling.  

Förhandlingens viktigaste syfte är att ge parterna möjlighet att i förväg komma överens 

om hur ett framtida samarbete ska gå till. Förhandlingen kan liknas vid en 

kommunikationsprocess där parterna söker efter lösningar som kan vara acceptabla för 

båda parter.  

Förhandlingen tydliggör parternas önskemål med samarbetet och skapar ömsesidig 

förståelse för vad motparten vill ha ut av detta. Därmed ökar chansen att det framtida 

samarbetet kommer att löpa utan stora överraskningar eller besvikelser.  

För den som är intresserad finns det gott om litteratur som behandlar framgångsrik 

förhandling.  

Vissa avtal föregås inte av en förhandling. Det kan bero på att värdet av det som säljs är 

lågt eller att säljaren har ett standardavtal från vilket denne inte vill avvika. I dessa fall är 

det viktigt att som köpare (helst tillsammans med säljaren) gå igenom avtalstexten för att 

förvissa sig om att man har förstått vilka rättigheter och skyldigheter som avtalet innebär.  
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4. Några tankar om vad avtal kan innehålla  

I det följande noteras några exempel på och reflektioner om avtalsinnehåll. Avsikten är att 
peka på vad som kan vara viktigt att fundera på innan ett avtal sluts. Här redovisade exempel 
gör inte anspråk på att vara fullständiga. Det slutliga avtalsinnehållet måste givetvis 
bestämmas av parterna i det enskilda fallet.  

 Bakgrunden till att parterna ingår ett avtal bör beskrivas. Det kan öka 
förståelsen till varför samarbetet inleds och varför avtalet innehåller de klausuler 
som det gör.  

 Avtalsbasen dvs vad det är som ska utföras eller levereras och som skapar värde 
bör definieras? Fördelas detta värde på ett acceptabelt sätt mellan parterna?  

 Rollfördelningen mellan parterna beskriver vad parterna förväntas göra och 
vilka rättigheter och skyldigheter som de har.  

 Kvaliteten på den vara eller tjänst som ska levereras bör beskrivas. Det kan till 
exempel avse att levererad fordonsgas ska uppfylla svensk standard (SS 15 54 
381). Man bör även beskriva hur kvaliteten ska mätas och vad som ska hända om 
den inte upprätthålls. 

 Leveranspunkten kan definiera var varan ska levereras och var 
äganderättsövergången, och därmed riskövergången, ska ske. 

 Avtalslängden måste bestämmas. Ju längre avtalsperiod desto större är risken 
för omvärldsförändringar. Det kan till exempel gälla teknisk utveckling eller 
skatter och styrmedel. Ju längre avtalsperiod desto större osäkerhet och större 
behov av att kunna omförhandla avtalet.  

 Avtal kan vara tidsbestämda eller löpa tillsvidare. I ett tidsbestämt avtal 
upphör detta vid en given tidpunkt. Ett tillsvidareavtal löper fram till dess att 
någon av parterna säger upp det. Uppsägningstiden är som regel reglerad, till 
exempel tre månader i förväg. En variant är ett tidsbestämt avtal som förlängs, till 
exempel med ett år, om ingen av parterna säger upp det före en viss tidpunkt. 

 Uppsägningsklausulen anger under vilka förhållanden som någon av parterna 
kan säga upp avtalet utan att bli skadeståndsskyldig. Genom att ha en sådan 
klausul minskar risken för att samarbetet upphör trots att bara den ena parten vill 
det.   

 Prismodellen, dvs hur man bestämmer vad varan ska kosta, bör möta både 
säljarens och köparens behov. Prismodellen bör vara enkel att administrera. 
Undvik alltför krångliga indexberäkningar. Definiera vilken part som ska ta 
volymrisken eller om denna ska delas. En prismodell som stimulerar ökad 

                                                 

1 Reviderad version väntas komma under november 2015 och då avse både biogas och naturgas.  




