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För fastighetsägare med gasanslutning

Fastighetsägares ansvar
Har du en gasledning i din fastighet? Då har du också ansvar den. Ditt ansvar
sträcker sig från fastigheten till leveranspunkten som är 0,5 m utanför tomtgräns.
Ditt ansvar omfattar att:
› Både rörsystem och gasapparater är i bra skick
› De som använder gas i din fastighet har kunskap om hur den ska användas och
vet vart de ska vända sig vid frågor eller behov av reparation på gasapparaterna
som de använder
› Du har kontroll över vilka lägenheter eller lokaler som har gasapparater 			
installerade
› Enbart auktoriserade gasinstallatörer får göra arbeten på gasledningarna, samt
installation av gasapparater
› Alla förändringar som görs i din anläggning rapporteras till oss via föranmälan eller
efteranmälan från auktoriserade gasinstallatören

Statusbesiktning fastighet
Vill veta status på gasledningarna i din fastighet? Då ska du beställa en
statusbesiktning av oss.
Gasledningar inomhus har generellt en lång livslängd med lågt slitage. Men för
dig som fastighetsägare kan det vara skönt att få full koll på dina gasledningar.
Vi skräddarsyr statusbesiktningen efter ditt önskemål. Du får alltid en offert på
besiktningen. Läs mer på gasnatetstockholm.se/statusbesiktning

Installationserbjudande
Använd vårt installationserbjudande och spara 1200 kronor (960 kr exklusive moms
till fastighetsägare) på installationskostnaden när du köper och ansluter en ny
gasspis eller gashäll. Besök vår hemsida eller ring kundservice för mer information
och tillvägagångssätt.

Frågor och svar
Hur installerar jag gasapparater?
Du ska alltid anlita en auktoriserad gasinstallatör för alla typer av gasarbeten.
Installatören ansvarar för att gällande lagar och förordningar följs och har kompetens
för att se till att din gasanläggning är säker. På energigas.se hittar du en lista över
auktoriserade gasinstallatörer.

Är gas säkert?
Gas är precis som elektrictet säkert om det hanteras rätt, dvs. godkända apparater
och installationer.

Vad innehåller gasen?
Gasen är en blandning av metan, i form av biogas och naturgas, luft och luktämnet
tetrahydrotiofen.

Är gasen miljövänlig?
Biogas är förnybar och ingår i det naturliga kretsloppet, det bidrar inte till
nettoutsläppet av koldioxid. Naturgas är ett fossilt bränsle.

Vad gör jag om jag känner gaslukt?
Öppna ett fönster för vädring och ring vår felanmälan på 0771-41 01 00 (öppet
dygnet runt).

Fungerar gasen i stadsgasnätet under strömavbrott?
Ja. Vissa gasspisar har dock en elektrisk tändning av lågan som inte kommer
fungera vid strömavbrott. Använd då en vanlig tändare istället.

Vi bidrar till en hållbar stad
Gasnätet Stockholm AB leder gas till ca 62 000 lägenheter, villor,
restauranger och industrier i Stockholm, Solna och Sundbyberg.
Vi leder även gas till tankstationer och bussdepåer samt äger en
förgasningsanläggning. Fordonsgasen bidrar till lägre utsläpp i
trafiken och till Sveriges miljömål; en fossiloberoende fordonsflotta
år 2030. I dag består drygt hälften av den distribuerade gasen av
biogas och vår vision är att all gas i framtiden ska vara biogas.
Vill du veta mer om hur vi bidrar till en hållbar stad? Besök oss
på gasnatetstockholm.se/miljo-samhalle
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