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Metodeanmeldelse – Ændring af metode for tariffer (afskaffelse af 8-øres-tariffen)    
Det følger af Gasforsyningslovens § 40, stk. 1, nr. 1 og 2, at distributionsselskaber skal anmelde 
priser, tariffer og betingelser samt metoder herfor til Forsyningstilsynet. Det følger endvidere 
af Gasforsyningslovens § 36a, at priser og betingelser for anvendelse af distributionssystemer 
fastsættes af distributionsselskabet efter offentliggjorte metoder, der er godkendt af Forsy-
ningstilsynet.  
 
Gasdistributionsselskaberne Evida Nord A/S, CVR-nr. 372 700 24, Evida Syd A/S, CVR-nr. 272 
104 06, og Evida Fyn A/S, CVR-nr. 292 148 24, (herefter samlet Evida) anmelder hermed æn-
dring til den eksisterende metodeanmeldelse for tariffer fra juli 2013, der er godkendt af For-
syningstilsynet den 11. september 2013. 
 
Ændringen består i at afskaffe ”8-øres-tariffen”, hvorefter alene bloktariffen er gældende for 
Evidas kunder. 
 
1. Den gældende metodeanmeldelse  

Distributionsselskaberne indførte ved metodeanmeldelsen i 2013 en ny model, hvorefter nye 
timeaflæste kunder fik mulighed for at vælge at betale de fulde tilslutningsomkostninger sam-
tidig med, at distribution af kundens gas faktureres til en fast lav pris på 8 øre pr. m3 (der 
pristalsreguleres) i de første 10 år – i modsætning til den gældende bloktarif, hvor den margi-
nale distributionspris falder trinvist ved stigende afsætning. Ændringen havde det formål at 
gøre det mere attraktivt at blive tilsluttet gasnettet. Den i 2013 nyintroducerede model kaldes 
i daglig tale ”8-øres-tariffen”.  
 
2. Baggrund for afskaffelse af ”8-øres-tariffen” og Gasforsyningslovens kriterier 

8-øres-tariffen blev introduceret med det formål at gøre det mere attraktivt for de timeaflæste 
kunder (målersteder med et samlet årsforbrug på mindst 300.000 m3 gas) at blive tilsluttet 
gassystemet. 8-øres-tariffen bærer derfor i højere grad præg af at være en billigere betalings-
model for en bestemt kundetype frem for at være en tarifmodel, der bidrager til et øget antal 
gaskunder – særligt set i lyset af et fremtidigt reduceret gasforbrug. 
 
Der lægges med klimaaftalen fra 22. juni 2020 op til, at det danske gasforbrug skal reduceres 
frem mod 2030. Dette vil forventeligt resultere i øgede tariffer for Evidas kunder, idet omkost-
ningerne til drift af gassystemet ikke vil falde i samme grad som forbruget. 
 
I en fremtid, hvor tarifferne i højere grad end tidligere ser ud til at være stigende, vil kunder 
med 8-øres-tariffen ikke opleve samme stigning som de resterende kunder, der er tilsluttet 
gassystemet. Kunder på 8-øres-tariffen bidrager derfor heller ikke i samme grad til omkostnin-
gerne, hvorved en afskaffelse af 8-øres-tariffen vurderes at sikre en højere grad af rimelighed 
og omkostningsægthed hos kunderne, idet alle kunderne vil komme til at bidrage mere ligeligt 
til omkostningerne. 
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Afskaffelsen af 8-øres-tariffen vil endvidere betyde, at alle de timeaflæste kunder får tilbudt 
den samme tarif, hvilket ligeledes vurderes at skabe større gennemsigtighed og ikke-diskrimi-
nation af kunderne. 
 
Afskaffelsen af 8-øres-tariffen vil ske som en udfasning over de kommende år, idet allerede 
indgåede aftaler vil fortsætte til det aftalte udløbstidspunkt, hvorefter disse kunder ligeledes 
vil overgå til den ordinære bloktarif. Ændringen vurderes på den baggrund af være objektiv og 
gennemsigtig for kunderne – de kunder, der i dag anvender modellen, er ligeledes i forvejen 
bekendt med, at de overgår til den ordinære bloktarif, når den aftalte periode med 8-øres-
tariffen udløber. 
 
Nye kunder, der i dag har mulighed for at vælge mellem bloktariffen og 8-øres-tariffen, vil 
fremover alene kunne betale efter den eksisterende bloktarif.  
 
Henset til ovenstående vurderes afskaffelsen (udfasningen) af 8-øres-tariffen således at være 
i overensstemmelse med kriterierne i Gasforsyningslovens § 37, stk. 2. 
 
3. Forhold til andre metoder og betingelser 

Evida har i den anmeldte metode for tilslutningsvilkår og -betingelser af juni 2021 anført, at 
tilslutningsbetingelserne alene vedrører tilslutning af nye kunder, hvor kunderne betaler den 
ordinære distributionstarif – og at vilkårene således ikke gælder for kunder, der tilsluttes via 
en særlig tarif. Den særlige tarif henviser her til 8-øres-tariffen.  
 
Evida er opmærksom på, at henvisningen til den særlige tarif i tilslutningsbetingelserne således 
skal fjernes, såfremt Forsyningstilsynet kan godkende afskaffelsen af 8-øres-tariffen. 
 
De anmeldte tilslutningsvilkår og -betingelser vil således være gældende for alle kunder, der 
ved afskaffelsen af 8-øres-tariffen vil komme til at betale den ordinære bloktarif. Dette vurde-
res endvidere at være i overensstemmelse med Gasforsyningslovens § 37, stk. 2, om rimelig-
hed, objektivitet, ikke-diskrimination og gennemsigtighed.  
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