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Revideret Metodeanmeldelse - Vilkår for betaling af etableringsomkostninger
I henhold til Gasforsyningslovens § 36 a skal priser og betingelser for anvendelse af distributionssystemer ske i henhold til metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet. Det følger endvidere af Gasforsyningslovens § 40, stk. 1, nr. 1 og 2, at distributionsselskaber skal anmelde
priser, tariffer og betingelser samt metoder herfor til Forsyningstilsynet.
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 Vilkår
for betaling af etableringsomkostninger ved etablering af nye kunder. Der er alene tale om
vilkår i forhold til nye kunder, idet eksisterende kunder allerede har betalt lignende etableringsomkostninger og herefter betaler via tarifferne.
Vilkårene erstatter tidligere anmeldte vilkår for tilslutning af nye kunder på ordinære tarifvilkår
hos distributionsselskaberne.
Evida har, for at undgå forvirring mellem Evidas tilslutningsaftaler og nærværende vilkår, valgt
at ændre betegnelsen ”tilslutningsomkostninger” til ”etableringsomkostninger” samt ændret
metodens overskrift til Vilkår for betaling af etableringsomkostninger.

1. Baggrund for ændringerne
Hensigten med nærværende vilkår for betaling af etableringsomkostninger er, at vilkårene for
at blive tilsluttet gasnettet er ens i alle tre Evida-selskaber. Ens vilkår gør det mere gennemsigtigt for kunderne at blive etableret, ligesom forskellige vilkår kan opfattes som en forskelsbehandling af kunderne. Endelig taler administrative hensyn for, at vilkårene gøres ens i de tre
selskaber.
Der foretages endvidere en ændring i opdelingen i forskellige kundetyper, så der sikres en højere grad af gennemsigtighed og objektivitet, herunder i forhold til Evidas distributionsbetingelser og distributionsaftaler.
Forsyningstilsynet har endvidere den 25. april 2022 taget til efterretning, at Evida afskaffer 8øres-tariffen, hvorved vilkårene for betaling af etableringsomkostninger nu omfatter alle kunder (tidligere alene kunder på ordinære tarifvilkår).
Nærværende vilkår for betaling af etableringsomkostninger fremgår i oversigtsform af bilag 1
og beskrives nærmere nedenfor.

1.1. Principper for vilkår for betaling af etableringsomkostninger
Evidas vilkår for betaling af etableringsomkostninger baserer sig på følgende overordnede
principper:
1.

Vilkårene skal være kommercielt attraktive for nye kunder, herunder især proceskunder, som primært forventes at være den kundetype, der etableres i fremtiden.
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2.

Vilkårene sikrer, at alle nye kunder som minimum betaler de omkostninger, som de
giver anledning til (rimelighed og omkostningsægthed).

3.

Ens kunder tilbydes samme vilkår (ikke-diskrimination).

4.

Afgrænsningen mellem grupper er objektiv konstaterbar (gennemsigtighed og objektivitet).

5.

Principperne skal være let administrerbare og kræve så lidt opfølgning som mulig.

6.

Antallet af kunder, hvor der skal ske en individuel beregning, ønskes begrænset med
skyldig hensyntagen til pkt. 1-5.

2. Sammenhæng med andre dokumenter

Nærværende vilkår for betaling af etableringsomkostninger skal ses i sammenhæng med
Evidas distributionsbetingelser og distributionsaftaler.
Vilkårene for betaling af etableringsomkostninger indeholder principper og muligheder for betaling af omkostninger ved etablering til gasnettet. Den anvendte eller valgte betalingsmetode
indsættes i distributionsaftalen, hvorved betaling er udtryk for et individuelt vilkår i distributionsaftalen.
Inddelingen i kundetyper i vilkårene for betaling af etableringsomkostninger er ligeledes foretaget ud fra den overordnede inddeling i Evidas distributionsbetingelser. Vilkårene for betaling
af etableringsomkostninger indeholder dog et par yderligere kundetyper, hvilket er affødt af
et praktisk behov for at differentiere i relation til betaling af de omkostninger, som hver kundetype giver anledning til. Opdelingen sker således for at sikre omkostningsægthed i forhold
til kundetype.

2.1. Kundetyper

Nærværende vilkår for betaling af etableringsomkostninger indeholder en lidt anderledes inddeling i kundetyper end den hidtil anvendte i Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn.
Evida har hidtil anvendt en opdeling i kundetyper ud fra forbruget. Med de harmoniserede
vilkår for betaling af etableringsomkostninger ønsker Evida at foretage opdelingen ud fra målerens størrelse i stedet.
I praksis vil den nye opdeling ikke medføre de store ændringer i forhold til kunderne, idet forbruget og målerstørrelsen i forvejen hænger sammen.
Anvendelsen af forbruget som kriterium medfører, at der over en længere periode løbende
skal følges op på, om forbruget er som forudsat. Målerstørrelsen kendes derimod på forhånd,
idet den er dimensioneret i forhold til kundens effektbehov.
En typisk husholdningsforbruger (varmekunde) har en G4-måler, hvilket betyder, at aftaget
kan være op til ca. 4 m³ i timen. Med en G6-måler, som er kriteriet i nærværende anmeldelse,
kan aftaget være op til ca. 6 m³ i timen, hvilket med et typisk driftstimetal for en varmekunde
på ca. 2.000 timer svarer til et årsforbrug på ca. 12.000 m³ gas. Potentielt kan aftaget dog være
op til ca. 50.000 m³/år, hvis der er konstant aftag alle årets timer.
Nedenstående skema viser den hidtidige opdeling kontra den ønskede nye, harmoniserede
opdeling:
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Nuværende tilslutningsvilkår og -betingelser

Anmeldte, harmoniserede vilkår for betaling af etableringsomkostninger

Gasforbrugende apparater

Gasforbrugende apparater

Byggemodningsområder

Byggemodningsområder (udlagt til gasforsyning)

Forbrug <6.000 m3

Forbrugssteder med en enkelt måler op til og med G6
både områder udlagt til og ikke udlagt til gasforsyning,
herunder opdeling i varmekunder og proceskunder
[små, ikke-timeaflæste]

Forbrug 6-20.000 m3

Forbrugssteder med en enkelt måler op til og med G6
både områder udlagt til og ikke udlagt til gasforsyning,
herunder opdeling i varmekunder og proceskunder
[små, ikke-timeaflæste]

Forbrug 20-300.000 m3

Forbrugssteder med flere målere eller måler større
end G6
[større, ikke-timeaflæste]

Forbrug >300.000 m3

Timeaflæste kunder

Ad gasforbrugende apparater:
Det har hidtil kun været Evida Nord, der har haft særskilte betingelser for etablering af kunder,
der alene skal forsyne gasforbrugende apparater. Der er her tale om kunder, der således ikke
skal anvende gassen til andet end f.eks. et gaskomfur (”kogekunder”). Disse kunder har i Evida
Nord-regi betalt de faktiske omkostninger forbundet med etableringen til gassystemet.
Med de harmoniserede vilkår for betaling af etableringsomkostninger ønsker Evida at gøre det
ens for alle kunder, der alene skal have forsyning til deres gasforbrugende apparater, hvorefter
alle kunder (Nord, Syd og Fyn) skal betale de faktiske omkostninger ved etableringen i relation
til de gasforbrugende apparater.
Det vurderes, at ændringen vil sikre omkostningsægthed, idet alle kunder i den samme kategori vil komme til at betale de omkostninger, som kunderne selv giver anledning til. Det vurderes endvidere, at ændringen vil skabe mere gennemsigtighed, objektivitet og ikke-diskrimination, idet alle kunder i samme kategori får samme vilkår.
Henset til ovenstående vurderes ændringen således at være i overensstemmelse med kriterierne i Gasforsyningslovens § 37, stk. 2.
Ad byggemodningsområder:
I relation til byggemodningsområder er det præciseret, at der er tale om et byggemodningsområde, der er udlagt til gasforsyning.
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De eksisterende betingelser i Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn bestemmer alle, at byggemodner skal betale de faktiske omkostninger. Der er dog forskel på den stikledningslængde,
der er inkluderet i prisen.
Evida ønsker at ensarte vilkårene for byggemodningsområder på tværs af Nord, Syd og Fyn,
hvorfor den inkluderede stikledningslængde ændres til at være 50 meter i alle områder. Den
inkluderede stikledningslængde har været lidt længere i Syd og Fyn tidligere. De 50 meter stikledning er dog i overensstemmelse med betingelserne for de små, ikke-timeaflæste kunder,
hvilket vurderes at være det mest rimelige og ikke-diskriminerende over for kunderne.
Henset til ovenstående vurderes ændringen at være i overensstemmelse med Gasforsyningslovens § 37, stk. 2, om rimelige, objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier i
forhold til de omkostninger, de enkelte kunder giver anledning til.
Ad Forbrug <6.000 m3 og forbrug på 6-20.000 m3  Små, ikke-timeaflæste kunder
Evida har valgt en opdeling, hvor forbrugssteder med en enkelt måler op til og med målertypen
G6 erstatter de to tidligere kategorier med forbrug <6.000 m3 og mellem 6.000-20.000 m3.
Dette svarer til definitionen fra distributionsbetingelserne for små, ikke-timeaflæste kunder.
Evida har endvidere valgt en opdeling af de små, ikke-timeaflæste kunder, hvor der skelnes
mellem områder udlagt til gasforsyning og områder, der ikke er udlagt til gasforsyning.
Derudover har Evida valgt en yderligere opdeling i form af varmekunder og proceskunder. Med
varmekunde menes en kunde, der hovedsageligt anvender gassen til rumopvarmning, og med
proceskunde menes en kunde, der anvender mere end 50 % af gassen til procesformål. Princippet for opdelingen stammer fra Varmeforsyningsloven.
Ad Forbrug 20-300.000 m3  Større, ikke-timeaflæste kunder:
Evida har valgt en opdeling, hvor forbrugssteder med flere målere eller en måler større end
målertypen G6 erstatter den tidligere kategori med forbrug mellem 20-300.000 m3. Dette svarer til definitionen fra distributionsbetingelserne for større, ikke-timeaflæste kunder.
Ad Forbrug >300.000 m3  Timeaflæste kunder:
Evida har valgt en opdeling, hvor den tidligere kategori med forbrug over 300.000 m3 erstattes
af betegnelsen timeaflæste kunder, hvilket svarer til definitionen fra distributionsbetingelserne.

2.1.1.

Inddeling i kundetyper ift. Gasforsyningslovens kriterier

Kundetypen er indledningsvist baseret på timeaflæste- og (større/små) ikke-timeaflæste kunder, hvor fordelingen er baseret på forbrug, jf. også Evidas distributionsbetingelser herom.
Dernæst er kundetyperne i nærværende vilkår for betaling af etableringsomkostninger baseret
på størrelsen af måleren, hvor Evida har valgt målertypen G6 som skæring, jf. ovenfor.
Det er dermed Evidas opfattelse, at den foretagne inddeling i kundetyper er gennemsigtig og
objektivt konstaterbar, hvorved opdelingen anses at være i overensstemmelse med Gasforsyningslovens kriterier herom.
Kundetypen er endvidere opdelt i forhold til, om området er udlagt til gasforsyning eller ej –
og dertil om der er tale om en varmekunde eller en proceskunde. Baggrunden for denne nærmere opdeling er, at der er forskellige omkostninger forbundet med elementerne hos hver
kundetype, herunder f.eks. behovet for stikledningens længde, byggemodnede områder, etablerede gadeledninger, forventet forbrug, m.v. De faktiske omkostninger kan således variere fra
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kundetype til kundetype, og opdelingen er foretaget ud fra, at hver kunde betaler de omkostninger, som kunden giver anledning til – samtidig med, at principperne herfor er objektive og
gennemsigtige.
Opdelingen i kundetyper sikrer endvidere, at alle kunder i samme kategori tilbydes de samme
vilkår.
Henset til ovenstående er det Evidas opfattelse, at opdelingen i de anførte kundetyper samt
de nedenfor beskrevne vilkår opfylder Gasforsyningslovens kriterier omkring omkostningsægthed, gennemsigtighed, ikke-diskrimination, objektivitet og rimelighed.

3. Små, ikke-timeaflæste kunder

Denne kundegruppe omfatter kunder, som kun skal have installeret én måler, og hvor størrelsen af denne måler er mindre end eller lig med målertypen G6.

3.1. Områder udlagt til gasforsyning
3.1.1.

Varmekunder

Hvis en potentiel kunde er beliggende i et område udlagt til gasforsyning og er almindelig varmekunde med ét enkelt målersted op til og med en G6-måler har Evida forsyningspligt i forhold
til den pågældende kunde. Den pågældende kunde betaler den til enhver tid gældende faste
pris for etablering. Den faste pris inkluderer 50 m stikledning, hvorved langt størstedelen af
nye kunder kan tilbydes den faste pris, idet etablering af en eventuel gadeledning ikke betales
af den enkelte varmekunde, når området er udlagt til gasforsyning. Denne ordning vurderes at
være hensigtsmæssig, idet flest mulige kunder således kan tilbydes den faste betaling, hvilket
sker på en objektiv, gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde. Metoden vurderes endvidere
at være rimelig i den henseende.
Tilbuddet om etablering til gasnettet til en fast pris forudsætter, at kunden ikke omfattes af
nedenstående:
1.

Kunder, der ikke anvender gas til opvarmning, men alene til gasforbrugende apparater, betaler de faktiske omkostninger forbundet med etableringen, jf. forklaringen til
gasforbrugende apparater under punkt 2.1.

2.

Hvis etablering af stikledningen er særlig byrdefuld som følge af helt særlige fysiske
forhold, opkræves de faktiske omkostninger. Dette kan være tilfældet, hvis stikledningen ikke kan skydes ind til målerskabet som følge af f.eks. et skjult fundament eller
lignende. Dette begrundet i princippet om, at enhver kunde som minimum skal betale
de omkostninger, som den pågældende giver anledning til.

De to forudsætninger (begrænsninger) vurderes at være rimelige, idet der typisk vil være ekstra omkostninger forbundet med de to situationer. Det sikres således også, at kunderne betaler de omkostninger, som de giver anledning til.

3.1.2.

Proceskunder

Hvis kunden er proceskunde og beliggende inden for et område udlagt til gasforsyning, betales
de faktiske omkostninger i forbindelse med etablering til gasnettet. Metoden er således omkostningsægte.
Gadeledning, som anlægges i forbindelse med forsyning af en proceskunde, indgår i opgørelsen af etableringsomkostningerne, som kunden skal betale. Ved etablering af flere kunder til
samme gadeledning kan der ske en forholdsmæssig fordeling af investeringen i gadeledningen.
Dette forudsætter, at der konkret indgås aftaler med andre kunder, som etableres på den pågældende gadeledning.
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Ovenstående vurderes at være en rimelig metode til opgørelse af etableringsomkostningerne,
idet kunderne betaler de faktiske omkostninger samt en forholdsmæssig andel af en gadeledning (fællesledning), hvilket sikrer omkostningsægthed. Metoden vurderes endvidere at være
gennemsigtig, objektivt konstaterbar og ikke-diskriminerende i henhold til Gasforsyningslovens § 37, stk. 2, idet en enkelt kunde ikke skal betale samtlige udgifter til en gadeledning, hvor
andre kunder samtidigt skal etableres også.

3.2. Byggemodningsområder

Det er en forudsætning for anlæg af ny gadeledning, at det pågældende byggemodningsområde er udlagt til gasforsyning. De individuelle kunder tilsluttes i henhold til de under punkt
3.1.1 nævnte betingelser, mens byggemodner betaler alle omkostninger vedrørende etablering af gadeledninger forud. Alternativt kan byggemodner stille sikkerhed i form af en anfordringsgaranti.

3.3. Områder der ikke er udlagt til gasforsyning
3.3.1.

Varmekunder

Hvis en varmekunde er beliggende i et område, der ikke er udlagt til gasforsyning, betaler kunden de faktiske omkostninger i forbindelse med etablering til gasnettet, herunder en forholdsmæssig andel af en eventuel investering i en gadeledning. En forholdsmæssig fordeling af investeringen i gadeledningen mellem flere kunder forudsætter, at der konkret indgås aftaler
med andre kunder, som etableres på den pågældende ledning.
Metoden svarer således til metoden for proceskunder i områder udlagt til gasforsyning, jf.
punkt 3.1.2, hvilket vurderes at være rimeligt og ikke-diskriminerende, idet der typisk vil være
større omkostninger forbundet med en etablering i et område, der ikke er udlagt til gasforsyning. Baggrunden herfor er, at der ofte vil være færre kunder tilkoblet i området. Metoden
sikrer derfor ligeledes, at kunderne betaler de omkostninger, som de giver anledning til.
Det er endvidere en forudsætning for at Evida kan forsyne en varmekunde beliggende i et område, som ikke er udlagt til gasforsyning, at forsyningen kan ske udelukkende ved anlæg af en
stikledning. Etablering af gadeledning til forsyning af en varmekunde kan kun ske i forbindelse
med et godkendt projektforslag, hvor det pågældende område udlægges til gasforsyning.

3.3.2.

Proceskunder

Hvis kunden er proceskunde og beliggende uden for et område udlagt til gasforsyning, betales
de faktiske omkostninger i forbindelse med etablering til gasnettet.
Gadeledning, som anlægges i forbindelse med forsyning af en proceskunde, indgår i opgørelsen af etableringsomkostningerne, som kunden skal betale. Ved etablering af flere kunder til
samme gadeledning kan der ske en forholdsmæssig fordeling af investeringen i gadeledningen.
Dette forudsætter, at der konkret indgås aftaler med andre kunder, som etableres den pågældende gadeledning.
Ovenstående er i overensstemmelse med vilkårene for proceskunder i områder, der er udlagt
til gasforsyning. Vilkårene vurderes således at være objektive, gennemsigtige, rimelige og ikkediskriminerende, jf. Gasforsyningslovens § 37, stk. 2, idet sammenlignelige kunder omfattes af
de samme vilkår.

6/10

4. Større, ikke-timeaflæste kunder og timeaflæste kunder

Dette afsnit omhandler kundegruppen større, ikke-timeaflæste kunder og timeaflæste kunder.
De større, ikke-timeaflæste kunder omfatter alle kunder, som enten skal have en måler større
end målertypen G6 eller skal have installeret flere målere på forbrugsstedet.
I forbindelse med etablering af større, ikke-timeaflæste og timeaflæste kunder foretages altid
en individuel beregning af etableringsomkostningerne set i forhold til de forventede distributionsindtægter, og om der som følge heraf er behov for et tilslutningsbidrag, jf. punkt 4.1.
Evida ønsker at gøre det attraktivt for større, ikke-timeaflæste og timeaflæste kunder at blive
etableret gasnettet ved at have flere alternative modeller for betaling af et eventuelt tilslutningsbidrag. Opgørelsen af de samlede omkostninger ved etableringen er dog identisk uanset
den valgte betalingsmodel. Se punkt 4.1 og 4.2 nedenfor omkring beregning af og modeller for
betaling af tilslutningsbidrag.
Hvis der er tale om en varmekunde beliggende i et område udlagt til gasforsyning, og Evida
dermed har forsyningspligt, medregnes kun omkostningerne til selve stikledningen i etableringsomkostningerne, dvs. helt tilsvarende, hvad der gælder for mindre varmekunder. Metoden vurderes således at være i overensstemmelse med Gasforsyningslovens kriterier om gennemsigtighed, rimelighed, objektivitet og ikke-diskrimination, idet kunder i samme overordnede kategori således omfattes af samme vilkår.
For øvrige kunder, dvs. proceskunder eller varmekunder beliggende i områder, som ikke via
eksisterende projektforslag er udlagt til gasforsyning, medtages herudover investeringen i gadeledninger. En forholdsmæssig fordeling af investeringen i gadeledningen mellem flere kunder forudsætter, at der konkret indgås aftaler med andre kunder, der etableres den pågældende gadeledning. Dette svarer således til metoden for de sammenlignelige kunder, der hører
til kategorien små, ikke-timeaflæste kunder. Metoden vurderes på den baggrund af være i
overensstemmelse med kriterierne om gennemsigtighed, rimelighed, objektivitet og ikke-diskrimination i Gasforsyningsloven, idet kunder i samme overordnede kategori behandles ens.

4.1. Beregning af eventuelt tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget beregnes som forskellen mellem Evidas samlede etableringsomkostninger
tillagt et årligt beløb på 0,7 % af den samlede investering til drift og vedligehold af netudbygningen og de samlede, forventede distributionsindtægter i de første 5 år efter tilslutning af
kunden.
Perioden på 5 år er valgt på basis af en afvejning af, at etablering skal være kommercielt attraktivt samtidig med, at Evida skal have en rimelig sikkerhed for, at den pågældende kunde
også bidrager til betaling af den generelle drift af Evida til glæde for alle øvrige kunder, og ikke
blot betaler præcis de omkostninger, den pågældende kunde selv giver anledning til. Vilkårene
vurderes på den baggrund at være omkostningsægte samtidig med at sikre rimelighed i forhold
til de øvrige kunder.
Hvis de forventede, samlede distributionsindtægter i 5-års perioden overstiger de beregnede
samlede etableringsomkostninger tillagt beregnede driftsomkostninger af netudbygningen,
sker etablering af kunden uden yderligere beregning.
Såfremt etableringsomkostningerne inkl. beregnede driftsomkostninger af netudbygningen er
større end de forventede ordinære distributionsindtægter, gives kunden flere muligheder for
betaling heraf. Udgangspunktet er, at uanset hvilken mulighed kunden vælger, så skal den
samlede betaling i den 5-årige periode så vidt muligt være den samme (beregnet som nutids-
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værdi). Ved beregningen anvendes en diskonteringsfaktor på 2 %. Dette vurderes at sikre gennemsigtighed, ikke-diskrimination og objektivitet, idet de overordnede vilkår er ens for alle
kunder, men hvor vilkårene medfører, at der kan tages hensyn til de enkelte kunders særlige
forhold og muligheder for betaling – dog således at betalingen vil være den samme i sidste
ende.
Både Evida og kunden kan kræve en genberegning, såfremt der sker væsentlige ændringer i
forudsætningerne for beregningen. Dette kunne f.eks. være, at kundens aftag afviger betydeligt fra det forudsatte i opadgående eller nedadgående retning og/eller ændringer i distributionstarifferne. Henset hertil vurderes vilkårene endvidere at være rimelige over for kunderne.

4.2. Modeller for betaling af tilslutningsbidrag

Uanset valg af tilslutningsbidragsmodel er målet som nævnt, at alle etableringsomkostninger
som minimum skal være tilbagebetalt inden for den første 5-års periode, dvs. det er alene
betalingsprofilen, der er forskellig.
Som hovedregel stiller Evida krav om sikkerhed, hvis tilslutningsbidraget overstiger 150.000 kr.
ekskl. moms eller de samlede etableringsomkostninger fratrukket en eventuel forudbetaling
overstiger 1,0 mio. kr. ekskl. moms.
Evida foretager dog en konkret risikovurdering af de enkelte kunder, som kan indebære, at
•

Evida undlader at kræve sikkerhedsstillelse

•

kunden skal stille hel eller delvis sikkerhed for distributionsbetalingen inklusiv et
eventuelt tilslutningsbidrag, eller

•

den periode, der lægges til grund for beregningen af tilslutningsbidraget afkortes,
medmindre kunden stiller hel eller delvis sikkerhed for den forventede distributionsindtægt inkl. et eventuelt tilslutningsbidrag.

Sikkerhedsstillelse sker i form af en anfordringsgaranti.
Ovenstående vurderes at være gennemsigtigt, objektivt konstaterbart og rimeligt over for kunderne, idet risikovurdering, krav om sikkerhedsstillelse m.v. sikrer, at kunderne betaler omkostningerne forbundet med etableringen. På den baggrund vurderes vilkårene ligeledes at
være ikke-diskriminerende, da formålet med vilkårene er at sikre, at alle kunder betaler deres
del – og at de andre kunder således modsætningsvist sikres bedre mod indirekte at komme til
at betale for andre.
Evida tilbyder nedenstående 4 muligheder for betaling af et eventuelt tilslutningsbidrag:
1.

Kontant forudbetaling af tilslutningsbidrag
Et foreløbigt tilslutningsbidrag betales forud. Evida følger op på, om de årlige distributionsindtægter fra kunden forrenter og afdrager den resterende del af etableringsomkostningerne. Hvis dette ikke er tilfældet efter udløbet af 5-årsperioden, eller hvis
kundeforholdet ophører inden udløbet af denne periode, er kunden forpligtet til at
betale et evt. restbeløb.
Såfremt distributionsbetalingen efter udløbet af perioden overstiger det ved beregningen af det foreløbige tilslutningsbidrag forudsatte beløb, nedskrives tilslutningsbidraget tilsvarende, dvs. forskelsbeløbet betales tilbage til kunden. Dog skal kunden
som minimum have betalt, hvad der svarer til den ordinære distributionstarif for det
pågældende forbrug i de forløbne 5 år.
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2.

Tillæg til distributionstariffen
Det beregnede tilslutningsbidrag omregnes til et fast tillæg pr. m³ til distributionstariffen i den 5-årige periode. Evida følger op på, om de årlige distributionsindtægter
fra kunden forrenter og afdrager de samlede etableringsomkostninger inkl. tillægget
på 0,7 % til drift og vedligehold af netudbygningen. Hvis dette ikke er tilfældet efter
udløbet af 5-årsperioden, eller hvis kundeforholdet ophører inden udløbet af denne
periode, er kunden forpligtet til at betale restbeløbet.
Hvis den samlede distributionsbetaling efter udløbet af 5-årsperioden overstiger det
beløb, der var grundlaget for beregningen af distributionstillægget, tilbagebetales forskelsbeløbet til kunden. Dog skal kunden som minimum have betalt, hvad der svarer
til den ordinære distributionstarif for det pågældende forbrug i de forløbne 5 år.

3.

Delvis forudbetaling af tilslutningsbidrag
Dette alternativ er reelt en blanding af de 2 ovenstående alternativer, idet kunden
betaler en del af tilslutningsbidraget forud, mens den resterende del af tilslutningsbidraget omregnes til et tillæg pr. m³ til distributionstariffen.
Evida følger op på, om de årlige distributionsindtægter fra kunden forrenter og afdrager etableringsomkostningerne fratrukket forudbetalingen. Hvis dette ikke er tilfældet efter udløbet af 5-årsperioden, eller hvis kundeforholdet ophører inden udløbet
af denne periode, er kunden forpligtet til at betale restbeløbet.
Hvis den samlede distributionsbetaling inkl. det forudbetalte tilslutningsbidrag efter
udløbet af 5-årsperioden overstiger det beløb, der var grundlaget for beregningen af
tilslutningsbidrag/distributionstillæg, tilbagebetales forskelsbeløbet til kunden. Dog
skal kunden som minimum have betalt, hvad der svarer til den ordinære distributionstarif for det pågældende forbrug.

4.

Forudbetaling af alle etableringsomkostninger
I særlige tilfælde kan en kunde ønske at forudbetale alle etableringsomkostninger.
For ikke at stille en sådan kunde økonomisk dårligere, end hvis kunden havde valgt et
af ovenstående alternativer, betragtes betalingen af etableringsomkostningerne som
en hel eller delvis forudbetaling af distributionstariffen i den 5-årige periode. Distributionsbetalingen modregnes årligt i forudbetalingen, indtil denne er fuldt nedskrevet. Et eventuelt restbeløb efter udløbet af 5-års perioden eller ved ophør af kundeforholdet inden da tilfalder Evida.

Uanset den valgte model kan både kunden og Evida forlange en genberegning af tilslutningsbidrag og/eller distributionstillæg, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der
lå til grund for beregningen af disse. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis den faktiske gasafsætning afviger fra det forudsatte, eller hvis distributionstarifferne ændres væsentligt i forhold
til det forudsatte ved beregningen af tilslutningsbidraget/distributionstillægget.
Hensigten med en genberegning skal fortsat være, at kunden samlet set over de første 5 år
som minimum betaler de samlede etableringsomkostninger inkl. beregnede driftsomkostninger af netudbygningen opgjort som en nutidsværdi over 5-års perioden med en diskonteringsrente på 2 %.
Henset til ovenstående vurderes vilkår for betaling af etableringsomkostninger samlet set at
være i overensstemmelse med kriterierne rimelig, gennemsigtig, objektiv og ikke-diskriminerende, jf. Gasforsyningslovens § 37, stk. 2.
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Vedhæftede bilag 1 viser en oversigt over vilkårene for betaling af etableringsomkostninger,
mens bilag 2 indeholder konkrete eksempler på beregning af tilslutningsbidragsbetaling og distributionstillæg baseret på ovenstående 4 modeller. Som bilag 3 vedlægges en oversigt over
de eksisterende tilslutningsvilkår i Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn til sammenligning.
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Bilag 1 – Oversigt over vilkår for betaling af etableringsomkostninger
Forbrugssted med enkelt måler op til og med
ByggemodningsområG6
Gasforbrugder
(områder udlagt til gasende apparater (udlagt til gasforsyning)
forsyning)
Faktiske omAnmeldt fast betaling
Varmekunde:
kostninger
for etablering til gasnet- Anmeldt fast betaling
tet. Betalingen inklude- for etablering til gasnetrer 50 m stikledning.
tet. Betalingen inkluderer 50 m stikledning.
Byggemodner betaler
gadeledning forud, alHvis etablering er særlig
ternativt stilles sikkeromkostningskrævende,
hed i form af anforopkræves de faktiske
dringsgaranti
omkostninger.
Proceskunde:
De faktiske omkostninger ved etablering inkl.
(forholdsmæssige) omkostninger ved etablering af evt. gadenet betales forud.

Forbrugssted med enkelt måler op til og med
G6
(områder ikke udlagt til
gasforsyning)
Varmekunde:
De faktiske omkostninger ved etablering opkræves forud (gadeledninger forudsættes at
være etableret forinden)
Proceskunde:
De faktiske omkostninger ved etablering inkl.
(forholdsmæssige) omkostninger ved etablering af evt. gadenet opkræves forud. Hvis der
samtidig kan indgås aftale med flere forbrugere tilsluttet samme
gadenet, fordeles omkostningerne til etablering af gadenet mellem
disse forbrugere i forhold til det forventede
årlige aftag.

Større forbrugere
(flere målere eller måler større end G6)
Kontant forudbetaling af et foreløbigt tilslutningsbidrag svarende til den del af de samlede etableringsomkostninger, der ikke forventes tilbagebetalt efter 5 år. Det resterende beløb (de samlede etableringsomkostninger minus den kontante forudbetaling) nedskrives løbende med den betalte tarif. Evt.
ikke-nedskrevne etableringsomkostninger betales kontant efter udløb af de 5 år eller såfremt kundeforholdet ophører inden for 5-års perioden.
Hvis den samlede tarifbetaling ved periodens udløb overstiger det forudsatte, nedskrives tilslutningsbidraget, og forskelsbeløbet betales tilbage til kunden. Som minimum skal kunden dog betale den ordinære distributionstarif.
Tilslutningsbidrag svarende til den del af de samlede etableringsomkostninger, der ikke forventes tilbagebetalt efter 5 år, betales som et tillæg til tariffen. De samlede etableringsomkostninger nedskrives
løbende med den betalte tarif. Tillægget ophører, når de samlede etableringsomkostninger er fuldt
nedskrevne efter senest 5 år. Evt. ikke-nedskrevne etableringsomkostninger betales kontant efter udløb af de 5 år eller såfremt kundeforholdet ophører inden for 5-års perioden. Metoden kan suppleres
med en sikkerhedsstillelse i form af anfordringsgaranti.
Hvis den samlede tarifbetaling ved periodens udløb overstiger det forudsatte, betales forskellen mellem de samlede tarifbetalinger og de samlede etableringsomkostninger tilbage til kunden. Som minimum skal kunden dog betale den ordinære distributionstarif for det pågældende forbrug.
Der forudbetales et beløb, som delvist dækker etableringsomkostningerne. Det resterende beløb, der
ikke forventes tilbagebetalt via den ordinære tarif efter 5 år, betales som et tillæg til tariffen. Restbeløbet (de samlede etableringsomkostninger minus forudbetalingen) nedskrives løbende med den betalte
tarif. Tillægget ophører, når restbeløbet er fuldt nedskrevet efter senest 5 år. Et evt. ikke-nedskrevet
beløb betales kontant efter udløb af de 5 år eller såfremt kundeforholdet ophører inden for 5-års perioden. Metoden kan suppleres med en sikkerhedsstillelse i form af anfordringsgaranti.
Hvis den samlede tarifbetaling ved periodens udløb overstiger det forudsatte, betales forskellen mellem de samlede tarifbetalinger og de samlede etableringsomkostninger tilbage til kunden. Som minimum skal kunden dog betale den ordinære distributionstarif for det pågældende forbrug.
De samlede etableringsomkostninger betales forud og betragtes som en forudbetaling af distributionsbetalingen. De beregnede, årlige distributionsbetalinger modregnes i en periode op til 5 år i forudbetalingen. Efter senest 5 år ophører modregningen og et evt. restbeløb tilfalder Evida

Bilag 2 – Beregningseksempler
Beregningseksemplerne er baseret på etablering af en kunde med følgende forudsætninger
(alle beløb ekskl. moms):
Samlede etableringsomkostninger:
Forventet årligt aftag:
Diskonteringsfaktor:
Drift og vedligehold af netudbygning 1:
Ordinær tarifindtægt – NPV over 5 år:
Etableringsomkostninger inkl. tillæg for drift:
Tilslutningsbidrag:

2.500.000 kr.
1 mio. m³
2%
17.500 kr. (NPV 84.135 kr. over en 5-årig periode)
695.115 kr.
2.584.135 kr.
1.889.020 kr.

For hvert alternativ er vist et beregningseksempel, hvoraf den årlige nedskrivning fremgår. I
eksemplet afviger den faktiske afsætning fra den forudsatte

1. Eksempel hvor de faktiske distributionsindtægter er lavere end forventet
I dette eksempel afviger den faktiske afsætning fra den forudsatte, idet afsætningen i år 1 – år 3 kun er 800.000 m³, mens den til gengæld er 1,2 mio. m³ i år 4 og
år 5. Samlet er distributionsbetalingen dog lavere end forudsat.

Alt. 1 – Forudbetaling af tilslutningsbidrag:
Forudbetalt tilslutningsbidrag

kr.

1.889.020

Forventet distributionsbetaling – ordinær (NPV – 5 år)

kr.

695.115

kr.
Kr.

0
2.584.135

Beregnet tillæg til distributionstarif (NPV – 5 år)
Samlede etableringsomkostninger

Beregningseksempel:
"Skyldigt" beDistributionsDistributionsRentetillæg
"Skyldigt" beÅr
løb primo*
betaling
tillæg
(2 %)
løb ultimo*
År 1
695.115
124.625
0
11.410
581.900
År 2
581.900
124.625
0
9.145
466.420
År 3
466.420
124.625
0
6.836
348.631
År 4
348.631
163.425
0
3.704
188.910
År 5
188.910
163.425
0
510
25.995
* Er i år 1 de samlede etableringsomkostninger på 2.584.135 kr. fratrukket det forudbetalte investeringsbidrag
på 1.889.020 kr.
Som følge af den lavere afsætning i de første 3 år, er der et restbeløb på 25.995, som opkræves
hos kunden efter 5-årsperioden.

Alt. 2 – Tillæg til distributionstarif:
Forudbetalt tilslutningsbidrag

kr.

0

Forventet distributionsbetaling – ordinær (NPV – 5 år)

kr.

695.115

kr.
Kr.

1.889.020
2.584.135

Tillæg til distributionstarif (39,3 øre/m³) (NPV – 5 år)
Samlede etableringsomkostninger

1

De beregnede årlige driftsomkostninger udgør 0,7 % af de samlede etableringsomkostninger
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Beregningseksempel:
"Skyldigt" beDistributionsDistributionsRentetillæg
År
løb primo*
betaling
tillæg
(2 %)
År 1
2.584.135
124.625
314.400
42.902
År 2
2.188.012
124.625
314.400
34.980
År 3
1.783.967
124.625
314.400
26.899
År 4
1.371.841
163.425
471.600
14.736
År 5
751.552
163.425
471.600
2.331
* Er i år 1 de samlede etableringsomkostninger på 2.584.135 kr.

"Skyldigt" beløb ultimo*
2.188.012
1.783.967
1.371.841
751.552
118.858

Som følge af den lavere afsætning i de første 3 år, er der et restbeløb på 118.858, som opkræves hos kunden efter 5-årsperioden.

Alt. 3 – Delvis forudbetaling af tilslutningsbidrag:
Forudbetalt tilslutningsbidrag

kr.

1.000.000

Forventet distributionsbetaling – ordinær (NPV – 5 år)

kr.

695.115

kr.
Kr.

889.020
2.584.135

Tillæg til distributionstarif (18,5 øre/m³) (NPV – 5 år)
Betaling i alt

Beregningseksempel:
"Skyldigt" beDistributionsDistributionsRentetillæg
"Skyldigt" beÅr
løb primo*
betaling
tillæg
(2 %)
løb ultimo*
År 1
1.584.135
124.625
148.000
26.230
1.337.740
År 2
1.337.740
124.625
148.000
21.302
1.086.418
År 3
1.086.418
124.625
148.000
16.276
830.068
År 4
830.068
163.425
222.000
8.893
453.536
År 5
453.536
163.425
222.000
1.362
69.473
* Er i år 1 de samlede etableringsomkostninger på 2.584.135 kr. fratrukket forudbetalt investeringsbidrag på 1.000.000 kr.
Som følge af den lavere afsætning i de første 3 år, er der et restbeløb på 69.473, som opkræves
hos kunden efter 5-årsperioden.

Alt. 4 – Forudbetaling af alle etableringsomkostninger:
Forudbetalt tilslutningsbidrag

kr.

2.584.135

Forventet distributionsbetaling – ordinær (NPV – 5 år)

kr.

0

kr.
Kr.

0
2.584.135

Tillæg til distributionstarif (NPV – 5 år)
Betaling i alt
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Beregningseksempel:
"Skyldigt" beDistributionsDistributionsRentetillæg
"Skyldigt" beÅr
løb primo*
betaling
tillæg
(2 %)
løb ultimo*
År 1
-695.115
124.625
0
-11.410
-581.900
År 2
-581.900
124.625
0
-9.145
-466.420
År 3
-466.420
124.625
0
-6.836
-348.631
År 4
-348.631
163.425
0
-3.704
-188.910
År 5
-188.910
163.425
0
-510
-25.995
* Er i år 1 nutidsværdien af de forventede distributionsbetalinger i de første 5 år, som kunden har forudbetalt
** Beregnet distributionsbetaling, som modregnes i forudbetalingen på 2.584.135 kr., indtil dette er fuldt
modregnet - dog max 5 år
De i kursiv anførte beløb under Distributionsbetaling er alene beregnede beløb, som ikke udmønter sig i faktiske betalinger til Evida.
Via tilslutningsbidraget har kunden forudbetalt både distributionstariffen og driftsomkostningerne ifm. netudbygningen. Distributionsbetalingen modregnes derfor i den del af det forudbetalte tilslutningsbidrag, som vedrører etableringsomkostningerne inkl. beregnede udgifter
til drift og vedligehold af netudbygningen (2.584.135 kr.).
Modregningen ophører, når det forudbetalte beløb er fuldt modregnet, dog senest ved udløbet af 5-årsperioden, hvor et eventuelt ikke modregnet beløb tilfalder Evida. Det fremgår, at
der ved udgangen af 5-års perioden resterer 25.995 kr., idet distributionsbetalingen har været
lavere end forventet, som følge af den lavere afsætning. Dette beløb tilfalder derfor Evida.

2. Eksempel hvor de faktiske distributionsindtægter er højere end forventet

I dette eksempel afviger den faktiske afsætning fra den forudsatte, idet afsætningen i alle
årene 1.200.000 m³, dvs. 200.000 m³ højere end forudsat.

Alt. 1 – Forudbetaling af tilslutningsbidrag:
Forudbetalt tilslutningsbidrag

kr.

1.889.020

Forventet distributionsbetaling – ordinær (NPV – 5 år)

kr.

695.115

kr.
Kr.

0
2.584.135

Beregnet tillæg til distributionstarif (NPV – 5 år)
Samlede etableringsomkostninger

Beregningseksempel:
"Skyldigt" be- Distributions- Distributions- Rentetillæg "Skyldigt" beÅr
løb primo*
betaling
tillæg
(2 %)
løb ultimo*
År 1
695.115
167.025
0
10.562
538.652
År 2
538.652
167.025
0
7.433
379.059
År 3
379.059
167.025
0
4.241
216.275
År 4
216.275
163.425
0
1.057
53.907
År 5
53.907
163.425
0
-2.190
-111.708
* Er i år 1 de samlede etableringsomkostninger på 2.584.135 kr. fratrukket det forudbetalte
investeringsbidrag på 1.889.020 kr.
Kunden har dermed betalt 111.708 kr. mere end forventet i distributionsbetaling, og da forudbetalingen overstiger dette beløb, tilbagebetales beløbet til kunden. Maksimalt vil kunden
kunne få forudbetalingen inkl. forrentning af denne refunderet, idet kunden altid som minimum skal betale den ordinære distributionsbetaling.
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Alt. 2 – Tillæg til distributionstarif:
Forudbetalt tilslutningsbidrag

kr.

Forventet distributionsbetaling – ordinær (NPV – 5 år)

kr.

695.115

kr.
Kr.

1.889.020
2.584.135

Tillæg til distributionstarif (39,3 øre/m³) (NPV – 5 år)
Samlede etableringsomkostninger

Beregningseksempel:
"Skyldigt" beDistributionsDistributionsRentetillæg
År
løb primo*
betaling
tillæg
(2 %)
År 1
2.584.135
167.025
471.600
38.910
År 2
1.984.420
167.025
471.600
26.916
År 3
1.372.711
167.025
471.600
14.682
År 4
748.768
163.425
471.600
2.275
År 5
116.018
163.425
471.600
-10.380
* Er i år 1 de samlede etableringsomkostninger på 2.584.135 kr.

0

"Skyldigt" beløb ultimo*
1.984.420
1.372.711
748.768
116.018
-529.387

Kunden har dermed betalt 529.387 kr. mere end forventet i distributionsbetaling, og da det
betalte distributionstillæg overstiger dette beløb, tilbagebetales beløbet til kunden. Maksimalt
vil kunden kunne få det samlede distributionstillæg inkl. forrentning refunderet, idet kunden
altid som minimum skal betale den ordinære distributionsbetaling.

Alt. 3 – Delvis forudbetaling af tilslutningsbidrag:
Forudbetalt tilslutningsbidrag

kr.

1.000.000

Forventet distributionsbetaling – ordinær (NPV – 5 år)

kr.

695.115

kr.
Kr.

889.020
2.584.135

Tillæg til distributionstarif (18,5 øre/m³) (NPV – 5 år)
Betaling i alt

Beregningseksempel:
"Skyldigt" beDistributionsDistributionsRentetillæg
"Skyldigt" beÅr
løb primo*
betaling
tillæg
(2 %)
løb ultimo*
År 1
1.584.135
167.025
222.000
23.902
1.219.012
År 2
1.219.012
167.025
222.000
16.600
846.587
År 3
846.587
167.025
222.000
9.151
466.713
År 4
466.713
163.425
222.000
1.626
82.914
År 5
82.914
163.425
222.000
-6.050
-308.561
* Er i år 1 de samlede etableringsomkostninger på 2.584.135 kr. fratrukket forudbetalt investeringsbidrag på 1.000.000 kr.
Kunden har dermed betalt 308.561 kr. mere end forventet i distributionsbetaling, og da forudbetalingen plus det betalte distributionstillæg overstiger dette beløb, tilbagebetales beløbet
til kunden. Maksimalt vil kunden kunne få forudbetalingen plus det samlede distributionstillæg
inkl. forrentning refunderet, idet kunden altid som minimum skal betale den ordinære distributionsbetaling.
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Alt. 4 – Forudbetaling af alle etableringsomkostninger:
Forudbetalt tilslutningsbidrag

kr.

2.584.135

Forventet distributionsbetaling – ordinær (NPV – 5 år)

kr.

0

kr.
Kr.

0
2.584.135

Tillæg til distributionstarif (NPV – 5 år)
Betaling i alt

Beregningseksempel:
"Skyldigt" be- Distributions- Distributions- Rentetillæg "Skyldigt" beÅr
løb primo*
betaling
tillæg
(2 %)
løb ultimo*
År 1
-695.115
167.025
0
-10.562
-538.652
År 2
-538.652
167.025
0
-7.433
-379.059
År 3
-379.059
167.025
0
-4.241
-216.275
År 4
-216.275
163.425
0
-1.057
-53.907
År 5
-53.907
163.425
0
2.190
111.708
* Er i år 1 nutidsværdien af de forventede distributionsbetalinger i de første 5 år, som kunden har forudbetalt
** Beregnet distributionsbetaling, som modregnes i forudbetalingen på 2.584.135 kr., indtil dette er fuldt
modregnet - dog max 5 år
De i kursiv anførte beløb under Distributionsbetaling er alene beregnede beløb, som ikke udmønter sig i faktiske betalinger til Evida.
Via tilslutningsbidraget har kunden forudbetalt både distributionstariffen og driftsomkostningerne ifm. netudbygningen. Distributionsbetalingen modregnes derfor i den del af det forudbetalte tilslutningsbidrag, som vedrører etableringsomkostningerne inkl. beregnede udgifter
til drift og vedligehold af netudbygningen.
Det fremgår, at der ved udgangen af 5-års perioden er der modregnet 111.708 kr. mere end
forventet i forudbetalingen. men da beløbet kan indeholdes i den samlede forudbetaling, sker
der ingen opkrævning hos kunden, og kundens samlede betaling for 5-års perioden vil fortsat
være 2.584.135 kr.
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Bilag 3 – Eksisterende tilslutningsvilkår og -betingelser
Område
Nord

Gasforbrugende
apparater
Faktiske omkostninger

Byggemodningsområder
12.000 kr. (ekskl. moms)
inkl. 50 m stikledning
Byggemodner betaler gadeledning - hvis over
50.000, så up front betaling eller bankgaranti

Forbrug < 6.000 m3
(Fyn ø20 og <6m³/time)
12.000 kr. (ekskl. moms)
inkl. 50 m stikledning

Forbrug 6 - 20.000 m3
Forbrug 20-300.000 m3
(Fyn ø20 og <6m³/time)
(Fyn >6 m³/time)
Forbrug > 300.000 m³
Kontant forudbetaling af tilslutningsbidrag svarende til den del af de samlede tilslutningsomkostninger, der ikke forventes tilbagebetalt
efter 7 år (10 år for centralvarmeanlæg). Det resterende beløb (de samlede tilslutningsomkostninger minus den kontante forudbetaling) nedskrives løbende med den betalte tarif. Evt. ikke-nedskrevne tilslutningsomkostninger betales kontant efter udløb af de 7 år
eller såfremt kundeforholdet ophører inden for 7-års perioden.
Tilslutningsbidrag svarende til den del af de samlede tilslutningsomkostninger, der ikke forventes tilbagebetalt efter 7 år (10 år for centralvarmeanlæg), betales som et tillæg til tariffen. De samlede tilslutningsomkostninger nedskrives løbende med den betalte tarif. Tillægget ophører, når de samlede tilslutningsomkostninger er fuldt nedskrevne efter senest 7 år. Evt. ikke-nedskrevne tilslutningsomkostninger betales kontant efter udløb af de 7 år eller såfremt kundeforholdet ophører inden for 7-års perioden. Metoden kan suppleres med en sikkerhedsstillelse
Der betales et up front beløb, som delvist dækker tilslutningsomkostningerne. Det resterende beløb, der ikke forventes tilbagebetalt
via den ordinære tarif efter 7 år (10 år for centralvarmeanlæg), betales som et tillæg til tariffen. Restbeløbet (de samlede tilslutningsomkostninger minus up front-betalingen) nedskrives løbende med den betalte tarif. Tillægget ophører, når restbeløbet er fuldt nedskrevet efter senest 7 år. Et evt. ikke-nedskrevet beløb betales kontant efter udløb af de 7 år eller såfremt kundeforholdet ophører
inden for 7-års perioden. Metoden kan suppleres med en sikkerhedsstillelse

Syd

12.000 kr. (ekskl. moms)
inkl. 100 m stikledning
Byggemodner betaler gadeledning up front

12.000 kr. (ekskl. moms)
inkl. 100 m stikledning

De samlede tilslutningsomkostninger betales up front og betragtes som en forudbetaling af distributionsbetalingen. De beregnede,
årlige distributionsbetalinger modregnes i en periode op til 7 år i forudbetalingen. Efter 7 år ophører modregningen og et evt. restbeløb tilfalder Evida.
Alle omkostninger betales forud, hvis investeringer større end 200.000 kr. (ekskl.
moms) - 8-øres tarif i 10 år
14.400 kr. (ekskl. moms) inkl. 100 m stik- Kontant forudbetaling af tilslutningsbidrag svarende til den del af investeringen, der ikke
ledning
forventes tilbagebetalt efter 5 år
Efter konkret vurdering hel eller delvis sikkerhedsstillelse i form af anfordringsgaranti for
den resterende del, alternativt forhøjes tilslutningsbidraget til den del af investeringen,
som ikke er tilbagebetalt efter 2 år
Alle omkostninger betales forud, hvis investeringer større end 200.000 kr. (ekskl.
moms) - 8-øres tarif i 10 år
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Fyn

12.000 kr. (ekskl. moms)
inkl. 25 m stikledning
Byggemodner betaler gadeledning up front

12.000 kr. (ekskl. moms) inkl. 25 m stikledning + up front betaling af
evt. gadeledning

Kontant forudbetaling af tilslutningsbidrag svarende til den del af investeringen, der ikke
forventes tilbagebetalt efter 3 år
Efter konkret vurdering hel eller delvis sikkerhedsstillelse for den resterende del, alternativt
kræves et tilslutningsbidrag svarende til anlægsinvesteringen, såfremt sikkerhed ikke stilles.
Alle omkostninger betales forud, hvis investeringer større end 200.000 kr. - 8-øres tarif i 10 år
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