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Regler for Gasdistribution - Sammenligning af versioner    
Der er med nedenstående tale om en sammenligning mellem version 4.1 og version 5.0.  Ændringer fra den tidligere version 4.1 er markeret med rød skrift i kolonnen for version 5.0.  
 
Såfremt der er forskel mellem Regler for Gasdistribution version 5.0. og nedenstående, så har Regler for Gasdistribution forrang frem for dette sammenligningsdokument. 
 

Regler for Gasdistribution (version 4.1, gældende fra 1. december 2017) 
 

Regler for Gasdistribution (version 5.0, gældende fra 1. april 2023) 

1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG 

Regler for Gasdistribution regulerer sammen med Gasleverandøraftalen Gasleverandørens samarbejde med Distributi-
onsselskabet om Gasleverandørens levering af naturgas og Distributionsselskabets transport af naturgas til Forbrugere i 
Danmark gennem Distributionsnettet, herunder i relation til: 

a) kommunikation mellem Gasleverandør og Distributionsselskab; 

b) Leverandørskift; 

c) fakturering af Forbrugere; og 

d) Forbrugernes adgang til og brug af Distributionsnettet. 
 
Regler for Gasdistribution regulerer desuden, hvordan Forbrugernes forbrug af naturgas opgøres og fordeles på Gasle-
verandører og Transportkunder med henblik på afregning. 
 
Regler for Gasdistribution er udarbejdet af Distributionsselskaberne i samarbejde med Transmissionsselskabet. Reglerne 
er gældende i alle Distributionsområder. 
 
Regler for Gasdistribution suppleres af Transmissionsselskabets Regler for Gastransport, der indeholder yderligere be-
tingelser for, at Gasleverandøren kan få adgang til at levere naturgas i Distributionsområderne og for Aktørrelationerne 
mellem Gasleverandører og Transportkunder i Transmissionssystemet. 
 
For at få adgang til at levere naturgas i et Distributionsområde skal Gasleverandøren opfylde følgende betingelser: 

a) Gasleverandøren skal have indgået en Rammeaftale for Gasleverandører med Transmissionsselskabet og være 
registreret som Gasleverandør i Aktørregistret; 

b) Gasleverandøren skal have indgået en Gasleverandøraftale med det relevante Distributionsselskab og i Aktør-
registret have registreret og godkendt en Aktørrelation for den pågældende Forbrugerportefølje (Forbrugerpor-
teføljen skal have status ”godkendt”); og 

c) Gasleverandørens it-system skal være testet og godkendt til EDI Kommunikation. 
 
 
Ud over Regler for Gasdistribution og Regler for Gastransport er følgende regler og guides relevante for Gasleverandører 
på det danske naturgasmarked: 

a) aktørregisterguiden (beskriver hvordan Gasleverandører, Transportkunder og lagerkunder bliver registreret i 
Aktørregistret, og hvordan Aktørregistret løbende opdateres); 

1.. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG 

Regler for Gasdistribution regulerer sammen med Gasleverandøraftalen Gasleverandørens samarbejde med Evida om 
Gasleverandørens levering af gas og Evidas transport af gas til Kunder i Danmark gennem Distributionssystemet, herun-
der i relation til: 

a) kommunikation mellem Gasleverandør og Evida; 

b) Leverandørskift, Flytning og Leveranceophør; 

c) fakturering af Kunder; og 

d) Kundernes adgang til og brug af Distributionssystemet. 
 
Regler for Gasdistribution regulerer desuden, hvordan Kundernes forbrug af gas opgøres og fordeles på Gasleverandører 
og Transportkunder med henblik på afregning. 
 
Regler for Gasdistribution er udarbejdet af Evida.  Reglerne er gældende i alle Distributionsområder. 
 
 
Regler for Gasdistribution suppleres af Transmissionsselskabets Regler for Gastransport, der indeholder yderligere be-
tingelser for, at Gasleverandøren kan få adgang til at levere gas i Distributionsområderne og for Aktørrelationerne mel-
lem Gasleverandører og Transportkunder i Transmissionssystemet. 
 
For at få adgang til at levere gas i et Distributionsområde skal Gasleverandøren opfylde følgende betingelser: 

i. Gasleverandøren skal have indgået en Rammeaftale for Gasleverandører med Transmissionsselskabet og være 
registreret som Gasleverandør i Aktørregistret; 

ii. Gasleverandøren skal have indgået en Gasleverandøraftale med Evida og i Aktørregistret have registreret og 
godkendt en Aktørrelation for den pågældende Kundeportefølje (Kundeporteføljen skal have status ”god-
kendt”); og 

iii. Gasleverandørens IT-system skal være testet og godkendt til EDI-kommunikation, jf. Forretningsprocesser for 
EDI-kommunikation på gasmarkedet og Forskrift F: EDI-kommunikation. 

 
Ud over Regler for Gasdistribution og Regler for Gastransport er følgende regler og guides relevante for Gasleverandører 
på det danske gasmarked: 

a. aktørregisterguiden (beskriver hvordan Gasleverandører, Transportkunder og lagerkunder bliver registreret i 
Aktørregistret, og hvordan Aktørregistret løbende opdateres); 
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b) Forretningsprocesser for EDI Kommunikation på gasmarkedet med tilhørende bilag; 

c) Kontrolmanualer; 

d) de respektive Distributionsselskabers Distributionsbetingelser, der udgør de generelle vilkår for Forbrugerens 
adgang til Distributionsnettet, og som for nogle Forbrugeres vedkommende suppleres af særlige vilkår; 

e) i det omfang, Gasleverandøren har eller får behov for lagerkapacitet, de respektive lagerselskabers regelsæt 
(indeholder vilkårene for at få adgang til lagrene og for at benytte de supplerende ydelser, som lagerselskaberne 
tilbyder); og 

f) Regler for Bionaturgas, i det omfang Gasleverandøren deltager i tilførslen af bionaturgas til Distributionsnettet. 
 
Ovenstående regler og guides eller links hertil findes på Distributionsselskabernes hjemmesider. 

b. Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet med tilhørende bilag; 

c. Kontrolmanualer; 

d. Evidas Distributionsbetingelser, der udgør de generelle vilkår for Kundernes adgang til Distributionssystemet, 
og som for nogle Kunders vedkommende suppleres af særlige vilkår; 

e. i det omfang, Gasleverandøren har eller får behov for lagerkapacitet, de respektive lagerselskabers regelsæt 
(indeholder vilkårene for at få adgang til lagrene og for at benytte de supplerende ydelser, som lagerselskaberne 
tilbyder); og 

f. Regler for Bionaturgas, i det omfang Gasleverandøren deltager i tilførslen af bionaturgas til Distributionssyste-
met. 

 
Ovenstående regler og guides eller links hertil findes på Evidas hjemmeside. 
 

2. DEFINITIONER 

Bortset fra de tilfælde, hvor andet følger af sammenhængen, skal de ord, der er anført i dette punkt 2, have den betyd-
ning i Regler for Gasdistribution, som fremgår nedenfor, når ordene er skrevet med stort forbogstav. Dette gælder, uan-
set om ordene anvendes i ental eller flertal, henholdsvis i bestemt eller ubestemt form, medmindre andet fremgår af 
sammenhængen. 
 
Aktører er de relevante Transportkunder, lagerkunder, Gasleverandører og bionaturgassælgere samt Transmissionssel-
skabet, Distributionsselskaber og lagerselskaber. 
 
Aktørregistret er et register, i hvilket alle Aktører skal være opført. Formålet med Aktørregistret er at sikre en ensartet 
og entydig registrering af alle Aktører og deres indbyrdes forbindelser, hvilket udgør grundlaget for kommunikation og 
fordeling af forbrug af naturgas mellem Aktørerne. Transmissionsselskabet står for drift og udvikling af Aktørregistret i 
overensstemmelse med Regler for Gastransport. 
 
Aktørrelation er relationen mellem en Transportkunde og en Gasleverandørs Forbrugerportefølje og betyder, at Trans-
portkunden i Transmissionssystemet anses for at transportere naturgas til den pågældende Forbrugerportefølje og til-
deles naturgas på baggrund af Forbrugerporteføljens aftag. Aktørrelationen skal anmeldes af både Transportkunden og 
Gasleverandøren til Transmissionsselskabet og registreres i Aktørregistret. 
 
Andelskvotient er defineret i Bilag 1, punkt 2. 
 
Anden Kommunikation er skriftlig kommunikation i form af brev, telefax eller e-mail. 
 
Arbejdsdag betyder enhver dag fra mandag til fredag med undtagelse af helligdage osv., der er anført på listen over 
helligdage, der kan findes på Transmissionsselskabets eller Distributionsselskabets hjemmeside. 
 

2.. DEFINITIONER 

Bortset fra de tilfælde, hvor andet følger af sammenhængen, skal de ord, der er anført i dette punkt 2, have den betyd-
ning i Regler for Gasdistribution, som fremgår nedenfor, når ordene er skrevet med stort forbogstav. Dette gælder, uan-
set om ordene anvendes i ental eller flertal, henholdsvis i bestemt eller ubestemt form. 
 

Afbrydelse er, når Evida afbryder Kundens gasforsyning via hovedhanen (midlertidig afbrydelse, hvor der efterfølgende 
kan ske Genåbning). Afbrydelsen kan ske på Gasleverandørens anmodning og på Evidas egen foranledning. 
 

Aktører er de relevante Transportkunder, lagerkunder, Gasleverandører og bionaturgassælgere samt Transmissionssel-
skabet, Evida og lagerselskaber. 
 

Aktørregistret er et register, i hvilket alle Aktører skal være opført. Formålet med Aktørregistret er at sikre en ensartet 
og entydig registrering af alle Aktører og deres indbyrdes forbindelser, hvilket udgør grundlaget for kommunikation og 
fordeling af forbrug af gas mellem Aktørerne. Transmissionsselskabet står for drift og udvikling af Aktørregistret i over-
ensstemmelse med Regler for Gastransport. 
 

Aktørrelation er relationen mellem en Transportkunde og en Gasleverandørs Kundeportefølje og betyder, at Transport-
kunden i Transmissionssystemet anses for at transportere gas til den pågældende Kundeportefølje og tildeles gas på 
baggrund af Kundeporteføljens aftag. Aktørrelationen skal anmeldes af både Transportkunden og Gasleverandøren til 
Transmissionsselskabet og registreres i Aktørregistret. 
 

Andelskvotient er defineret i Bilag 1, punkt 2. 
 

Anden Kommunikation er skriftlig kommunikation i form af brev eller e-mail. 
 

Arbejdsdag betyder enhver dag fra mandag til fredag (kl. 00.00 – 23.59 dansk tid) med undtagelse af følgende dage, der 
ikke betegnes som arbejdsdage:  

• Helligdage; 
• Fredag efter Kristi Himmelfartsdag; og 
• 5. juni, 24. og 31. december. 
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Distributionsbetingelser er Distributionsselskabets generelle vilkår for Forbrugerens adgang til Distributionsnettet, som 
kan findes på Distributionsselskabets hjemmeside. Distributionsbetingelserne suppleres for nogle Forbrugeres vedkom-
mende af særlige vilkår. 
 
Distributionsnet er det eller de lokale eller regionale naturgasforsyningsnet, der ejes og drives af et Distributionsselskab. 
 
Distributionsområde er et af følgende områder: 

a) HMN Vest, som er det område i Midt- og Nordjylland, som HMN GasNet P/S har bevilling til at drive distributi-
onsvirksomhed i; 

b) DGD Vest, som er det område vest for Storebælt, som Dansk Gas Distribution har bevilling til at drive distributi-
onsvirksomhed i; 

c) DGD Øst, som er det område øst for Storebælt, som Dansk Gas Distribution har bevilling til at drive distributi-
onsvirksomhed i; 

d) Fyn, som er det område, som Nature Energy NGF har bevilling til at drive distributionsvirksomhed i; 

e) HMN Øst, som er det område i Hovedstadsområdet, som HMN GasNet P/S har bevilling til at drive distributi-
onsvirksomhed i; eller 

f) AKG, som er det område i Aalborg Kommune, hvor Aalborg Kommune, Gasforsyningen distribuerer naturgas. 
 
Distributionsområdets Andelstal er defineret i Bilag 1, punkt 2.c). 
 
Distributionsselskab er enhver fysisk eller juridisk person, der varetager distribution af naturgas. 
 
EDI Kommunikation er kommunikation, som opfylder de specifikationer, der er beskrevet i Forretningsprocesser for EDI 
Kommunikation på gasmarkedet med tilhørende bilag. 
 
Energiafgifter er de skatter og afgifter som er pålagt naturgas i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, her-
under lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011 om afgift af naturgas og bygas og lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 
2011 om kuldioxidafgift af visse energiprodukter med senere ændringer. 
 
Flytning er den situation, hvor en Forbruger flytter fra et Målersted, og/eller en ny Forbruger flytter til det samme Må-
lersted. 
 
Forbruger er en kunde, som køber og anvender naturgas til eget forbrug. 
 
Forbrugerens Aftageophør er når en Forbruger på eget initiativ helt ophører med at aftage naturgas på et Målersted. 
 
Forbrugerportefølje er de samlinger af Målersteder, som en Gasleverandør forsyner med naturgas i ét Distributionsom-
råde. 
 

Brændværdi er udtryk for gaskvaliteten, der sammen med tryk og temperatur indgår i beregningen af valide kWh, som 
giver det forbrug, der skal afregnes over for Kunden. 
 
Distributionsbetingelser er Evidas generelle vilkår for Kundens adgang til Distributionssystemet, som kan findes på 
Evidas hjemmeside. Distributionsbetingelserne suppleres for nogle Kunders vedkommende af særlige vilkår. 
 
Distributionssystem er lavtryksledninger med tilhørende nødvendige anlæg til transport af gas med behørig gaskvalitet, 
men ikke bygasnet. 
 
Distributionsområde er et af følgende områder: 

a) Evida Nord A/S  
a. Vest GLN: 579 000 025 606 8 
b. Øst GLN: 579 000 116 325 9 

b) Evida Syd A/S 
a. Vest GLN: 579 000 121 438 8 
b. Øst GLN: 579 000 121 437 1 

c) Evida Fyn A/S 
a. GLN: 579 000 121 444 9 

 
Distributionsområdets Andelstal er defineret i Bilag 1, punkt 2.c). 
 
EDI-kommunikation er kommunikation, som opfylder de specifikationer, der er beskrevet i Forretningsprocesser for EDI-
kommunikation på gasmarkedet med tilhørende bilag. 
 
Energiafgifter er de skatter og afgifter som er pålagt gas i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder 
lovbekendtgørelse nr. 1100 af 1. juli 2020 om afgift af naturgas og bygas m.v. og lovbekendtgørelse nr. 1353 af 2. sep-
tember 2020 om kuldioxidafgift af visse energiprodukter med senere ændringer. 
 
Estimeret forbrug er et forbrug, som Evida har beregnet på baggrund af det historiske forbrug på Målerstedet. Det Esti-
merede forbrug beregnes som følge af manglende aflæsning. 
 
Evida er den samlede betegnelse for Evida-selskaberne1 med bevilling som distributionsselskab. Ved distributionsselskab 
forstås enhver fysisk eller juridisk person, der varetager distribution og er ansvarlig for driften og vedligeholdelsen og 
om nødvendigt etablering og ændring af selskabets infrastruktur for at sikre, at distributionssystemet på lang sigt kan 
tilfredsstille en rimelig efterspørgsel efter distribution af gas. 
 
Flytning er den situation, hvor der sker Fraflytning eller Tilflytning af en Kunde til et Målersted. 
 
Fraflytning er den situation, hvor en Kunde flytter fra et Målersted. 

 
1 Evida Nord A/S, CVR-nr. 37270024, Evida Syd A/S, CVR-nr. 27210406, og Evida Fyn A/S, CVR-nr. 29214824.  
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Forbrugerregister er Distributionsselskabets register indeholdende information om Forbrugerne og Målerstederne i Di-
stributionsnettet, og om hvilke Gasleverandører, der forsyner disse Målersteder. 
 

Forbrugssted er et eller flere Målersteder på et geografisk område som defineret i punkt 5.3, der ejes af én Forbruger. 
 

Fordelt Residualforbrug er defineret i Bilag 1, punkt 3. 
 

Forretningsprocesser for EDI Kommunikation på gasmarkedet er de til enhver tid gældende bestemmelser om EDI kom-
munikationen mellem Distributionsselskab og Gasleverandør, Distributionsselskaberne indbyrdes samt mellem Distribu-
tionsselskab og Transmissionsselskab i forbindelse med Leverandørskift og forbrugsopgørelser. 
 
Forsyningspligtselskab er en Gasleverandør, som i henhold til lov om naturgasforsyning har forsyningspligt over for For-
brugere og potentielle Forbrugere i områder udlagt til naturgasforsyning i henhold til lov om varmeforsyning og over for 
andre Forbrugere, som er eller bliver tilsluttet Distributionsnettet. 
 
Gasdøgn er en periode, som løber fra og med kl. 06.00 på en dag til kl. 06.00 den efterfølgende dag. I forbindelse med 
overgang til sommertid om foråret hhv. til vintertid om efteråret består Gasdøgnet af 23 timer hhv. 25 timer. 
 
Gasleverandør er enhver fysisk eller juridisk person, som forsyner Forbrugere med naturgas. 
 
Gasleverandøraftale er en aftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren, hvorved Gasleverandøren tiltræ-
der Regler for Gasdistribution, og som sammen med Regler for Gasdistribution regulerer parternes rettigheder og for-
pligtelser under samarbejdet om Gasleverandørens levering af naturgas til Forbrugere i det pågældende Distributions-
selskabs Distributionsområde og Distributionsselskabets transport af naturgassen gennem Distributionsnettet til Forbru-
gerne. 
 

Gasleverandørens Andelstal er defineret i Bilag 1, punkt 2.b). 
 
Gasmålesystem er det system, der anvendes til måling og registrering af naturgasmængder. 
 

Gasmåned er den periode, som begynder det første Gasdøgn i en kalendermåned og slutter ved starten af det første 
Gasdøgn i den efterfølgende kalendermåned. 
 
Gasår er den periode, som begynder det første Gasdøgn i en Gasmåned i et år og slutter ved starten af det første Gasdøgn 
i den samme Gasmåned det efterfølgende år. 
 

GLN (Global Location Number) (aktørnummer) er det nummer, som enhver Aktør skal have med henblik på, at Aktøren 
kan identificeres i forbindelse med kommunikation. 
 

GSRN (Global Service Relation Number) er det nummer som ethvert Målersted (målerstedsnummer) og hver Forbru-
gerportefølje (forbrugerporteføljenummer) skal have med henblik på identifikation af Målerstedet eller Forbrugerpor-
teføljen. 
 
Ikke-timeaflæst Målersted er et Målersted, som mellem Aktørerne afregnes i henhold til reglerne for ikke-timeaflæst 
forbrug. Den nærmere fastlæggelse af, hvornår et Målersted er ikke-timeaflæst, fremgår af punkt 5.4. 
 
Justeret Residualforbrug er defineret i Bilag 1, punkt 4.2. 

Forventet årsforbrug er betegnelsen for den gasmængde, som Evida forventer, at Kunden forbruger i den kommende 
årsafregningsperiode. Det Forventede årsforbrug beregnes ud fra sidste årsforbrug og er korrigeret i forhold til normal-
graddage og faktiske graddage ét år tilbage.   
 
Forbrugsregistreret er, når en Kunde er forbrugsregistreret i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1100 af 1. juli 2020 om 
afgift af naturgas og bygas m.v. med senere ændringer og selv afregner de Energiafgifter, der er pålagt gassen, til SKAT. 
 
Forbrugssted er et eller flere Målersteder på et geografisk område som defineret i punkt 5.2, der ejes af én Kunde. 
 
Fordelt Residualforbrug er defineret i Bilag 1, punkt 3. 
 
Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet er de til enhver tid gældende bestemmelser om EDI-
kommunikationen mellem Evida og Gasleverandør samt mellem Evida og Transmissionsselskabet. 
 
Gasdata er en webportal, som Evida driver og kan give Gasleverandørerne adgang til oplysninger igennem.  
 
Gasdøgn er en periode, som løber fra og med kl. 06.00 på en dag til kl. 06.00 den efterfølgende dag. I forbindelse med 
overgang til sommertid om foråret hhv. til vintertid om efteråret består Gasdøgnet af 23 timer hhv. 25 timer. 
 
Gasleverandør er enhver fysisk eller juridisk person, der varetager forsyning med gas. 
 
Gasleverandøraftale er en aftale mellem Evida og Gasleverandøren, hvorved Gasleverandøren tiltræder Regler for Gas-
distribution, og som sammen med Regler for Gasdistribution regulerer parternes rettigheder og forpligtelser under sam-
arbejdet om Gasleverandørens levering af gas til Kunder i Evidas Distributionsområde(r) og Evidas transport af gassen 
gennem Distributionssystemet til Kunderne. 
 
Gasleverandørens Andelstal er defineret i Bilag 1, punkt 2.b). 
 
Gasmålesystem er det system, der anvendes til måling og registrering af gasmængder. 
 
Gasmåned er den periode, som begynder det første Gasdøgn i en kalendermåned og slutter ved starten af det første 
Gasdøgn i den efterfølgende kalendermåned. 
 
Gasår er den periode, som begynder det første Gasdøgn i en Gasmåned i et år og slutter ved starten af det første Gasdøgn 
i den samme Gasmåned det efterfølgende år. 
 
Genåbning er, når Evida genåbner Kundens gasforsyning via hovedhanen (når der har været foretaget Afbrydelse). 
 
GLN (Global Location Number) (aktørnummer) er det nummer, som enhver Aktør skal have med henblik på, at Aktøren 
kan identificeres i forbindelse med kommunikation. 
 
GSRN (Global Service Relation Number) er det nummer, som ethvert Målersted (målerstedsnummer) og hver Kundepor-
tefølje (kundeporteføljenummer) skal have med henblik på identifikation af Målerstedet eller Kundeporteføljen. 
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Kontrolmanualer er de manualer, som de danske naturgasselskaber i fællesskab har udarbejdet om opsætning, drift, 
kontrol og nedtagning af Gasmålesystemer og om validering af timeaflæst forbrug. Kontrolmanualerne er tilgængelige 
via Distributionsselskabets hjemmeside eller ved udlevering efter anmodning herom. 
 

Kvalitetskrav er de krav til naturgassens kvalitet og sammensætning, der fremgår af den til enhver tid gældende version 
af Gasreglementet (bekendtgørelse nr. 1264 af 14.12.2012 om gasreglementets afsnit C-12, bestemmelser om gaskvali-
teter). 
 
Kvartalsmæssig Lukkerunde er den periode i hvert kvartal, hvor Distributionsselskabet gennemfører afbrydelser af for-
syningen af Forbrugere på anmodning af et Forsyningspligtselskab i henhold til Bilag 2. 

 
Leverandørskift er, når en Gasleverandør påbegynder forsyningen af et Målersted, og/eller en Gasleverandør ophører 
med at forsyne et Målersted. 
 
Linepack er, det volumen af gas der til et hvert tidspunkt er i et givet distributionsområde. Delta Linepack er den ændring 
af Linepack volumen i et givent distributionsområde.  
 
M3 (normalkubikmeter) er den mængde naturgas, som ved 0⸰C og et absolut tryk på 1,01325 bar, og uden vanddamp, 
fylder én kubikmeter. 
 
Målepunkt for Bionaturgas er det punkt, hvor energien og kvaliteten af bionaturgas, som tilføres det danske gassystem, 
måles. 
 
Målersted er det punkt, hvor gasmåleren fysisk er placeret, og hvor naturgassen bliver leveret til Forbrugeren fra Distri-
butionsnettet (leveringssted). 
 
Målerstedets Andelstal er defineret i Bilag 1, punkt 2.a). 
 
Månedsaflæst Målersted er et Ikke-timeaflæst Målersted, hvor forbruget aflæses én gang om måneden. 
 
Månedsforbrug er forbruget for én Gasmåned på et Ikke-timeaflæst Målersted fastsat på baggrund af aflæsning af for-
bruget ved udgangen af Gasmåneden eller på baggrund af Distributionsselskabets beregninger af forbruget i den pågæl-
dende Gasmåned. 
 
Nettoafregnet (forbrugsregistreret) er, når en Forbruger er forbrugsregistreret i henhold til lovbekendtgørelse nr. 312 
af 1. april 2011 om afgift af naturgas og bygas med senere ændringer og selv afregner de Energiafgifter, der er pålagt 
naturgassen, til SKAT. 
 
Overgangspunktet er det punkt, hvor transporten af naturgas gennem Transmissionssystemet ophører ved udgangsven-
tilen/afgangsflangen placeret efter den for transporten relevante måle- og regulatorstation i Transmissionssystemet, og 
hvor ejerskabet til naturgasledningen skifter fra Transmissionsselskabet til Distributionsselskabet. 
 

 
Husholdningsforbruger er en forbruger, der køber gas til eget eller hovedsageligt til eget husholdningsforbrug. 
 
Ikke-timeaflæst Målersted er et Målersted, som mellem Aktørerne afregnes i henhold til reglerne for ikke-timeaflæst 
forbrug. Den nærmere fastlæggelse af, hvornår et Målersted er ikke-timeaflæst, fremgår af punkt 5.3. 
 
Justeret Residualforbrug er defineret i Bilag 1, punkt 4.2. 
 
Kontrolmanualer er de manualer, som Dansk Gasteknisk Center (DGC), Transmissionsselskabet og Evida i fællesskab har 
udarbejdet om opsætning, drift, kontrol og nedtagning af Gasmålesystemer og om validering af timeaflæst forbrug. Kon-
trolmanualerne er tilgængelige via Dansk Gasteknisk Centers hjemmeside. 
 
Kvalitetskrav er de krav til gassens kvalitet og sammensætning, der fremgår af den til enhver tid gældende version af 
bekendtgørelse nr. 230 af 21. marts 2018 om gaskvalitet. 
 
Kunde er den (eller de) fysiske eller juridiske person(er), der køber gas til eget forbrug, og som disponerer over et Må-
lersted med ret til at indgå aftaler med retsvirkning for dette Målersted; f.eks. ret til at foretage Leverandørskift, melde 
Flytning m.v. 
 
Kundens Aftageophør er når en Kunde på eget initiativ helt ophører med at aftage gas på et Målersted. 
 
Kundeportefølje er de samlinger af Målersteder, som en Gasleverandør forsyner med gas i ét Distributionsområde. 
 
Kunderegister er Evidas register indeholdende information om Kunderne og Målerstederne i Distributionssystemet, og 
om hvilke Gasleverandører, der forsyner disse Målersteder. 
 
Leveranceophør er ophør af leveranceforhold mellem Gasleverandør og Kunde for et Målersted. 
 
Leverandørskift er, når en Gasleverandør påbegynder forsyningen af et Målersted, og der sker et skift mellem to Gasle-
verandører. 
 
Linepack er den volumen af gas, der på ethvert tidspunkt er i et givet distributionsområde. Delta Linepack er den ændring 
af Linepack-volumen i et givent distributionsområde.  
 
M3 (normalkubikmeter) er den mængde gas, som ved 0⸰C og et absolut tryk på 1,01325 bar, og uden vanddamp, fylder 
én kubikmeter. 
 
Målepunkt for Bionaturgas er det punkt, hvor energien og kvaliteten af bionaturgas, som tilføres det danske gassystem, 
måles. 
 
Målersted er det punkt, hvor gasmåleren fysisk er placeret, og hvor gassen bliver leveret til Kunden fra Distributionssy-
stemet (leveringssted). 
 
Målerstedets Andelstal er defineret i Bilag 1, punkt 2.a). 
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Periodiseret Forbrug er defineret i Bilag 1, punkt 4.1. 
 

Rammeaftale for Gasleverandører er en aftale mellem på den ene side Transmissionsselskabet på vegne af alle Distri-
butionsselskaber og Transmissionsselskabet og på den anden side en Gasleverandør, som regulerer rammevilkårene for, 
at en fysisk eller juridisk person kan være Gasleverandør. 
 
Regler for Gasdistribution er den til enhver tid gældende version af dette regelsæt. 
 
Regler for Gastransport er Regler for Gastransport i den til enhver tid gældende version, der regulerer vilkårene for 
transportkunders adgang til Transmissionssystemet. 
 
Residualforbrug er defineret i Bilag 1, punkt 3.1. 
 
Saldoafregning er defineret i Bilag 1, punkt 4.1. 
 
Saldoopgørelsen er defineret i Bilag 1, punkt 4.1. 
 
Skæringsdato er den dato, der fastlægges i henhold til punkt 7.6, og er ensbetydende med følgende i forbindelse med 
Flytning: 

a) ved den fraflyttende Forbrugers Gasleverandørs meddelelse om Flytning, den dato, hvor den fraflyttende For-
brugers Gasleverandør ophører med at forsyne Målerstedet, og hvor aftaleforholdet mellem den fraflyttende 
Forbruger og Distributionsselskabet ophører; eller 
 

b) ved den tilflyttende Forbrugers Gasleverandørs meddelelse om Flytning, den dato, hvor den tilflyttende Forbru-
gers Gasleverandør påbegynder forsyningen af Målerstedet, og hvor aftaleforholdet mellem den tilflyttende 
Forbruger og Distributionsselskabet træder i kraft. 

 
Stamdata er følgende oplysninger om et Målersted: 

a) GSRN (målerstedsnummer); 

b) Forbrugerens navn; 

c) adresse; 

d) hvorvidt Målerstedet er timeaflæst eller ikke-timeaflæst; 

e) den dag, hvor Distributionsselskabet har bestemt, at Forbrugeren skal aflæse sit forbrug på Gasmålesystemet 
(aflæsningsdagen), hvis Målerstedet er ikke-timeaflæst; 

f) det tidspunkt, hvor Stamdataene er gyldige fra; 

g) hvorvidt Målerstedet kan modtage naturgas fra Distributionsnettet (er tilsluttet) eller ikke (er afbrudt); 

h) nuværende Gasleverandør; 

i) tidspunkt for sidste Leverandørskift; og 

Månedsaflæst Målersted er et Ikke-timeaflæst Målersted, hvor forbruget aflæses én gang om måneden. 
 
Månedsforbrug er forbruget for én Gasmåned på et Ikke-timeaflæst Målersted fastsat på baggrund af aflæsning af for-
bruget ved udgangen af Gasmåneden eller på baggrund af Evidas beregninger af forbruget i den pågældende Gasmåned. 
 
Nedlæggelse er, når Evida fjerner stikledningen ind til Kundens ejendom og derved permanent lukker for gasforsyningen. 
 
Overgangspunktet er det punkt, hvor transporten af gas gennem Transmissionssystemet ophører ved udgangsventi-
len/afgangsflangen placeret efter den for transporten relevante måle- og regulatorstation i Transmissionssystemet, og 
hvor ejerskabet til gasledningen skifter fra Transmissionsselskabet til Evida. 
 
Periodiseret Forbrug er defineret i Bilag 1, punkt 4.1. 
 
Rammeaftale for Gasleverandører er en aftale mellem på den ene side Transmissionsselskabet på vegne af Evida og 
Transmissionsselskabet og på den anden side en Gasleverandør, som regulerer rammevilkårene for, at en fysisk eller 
juridisk person kan være Gasleverandør. 
 
Regler for Gasdistribution er den til enhver tid gældende version af dette regelsæt. 
 
Regler for Gastransport er Regler for Gastransport i den til enhver tid gældende version, der regulerer vilkårene for 
transportkunders adgang til Transmissionssystemet. 
 
Residualforbrug er defineret i Bilag 1, punkt 3.1. 
 
Saldoafregning er defineret i Bilag 1, punkt 4.1. 
 
Saldoopgørelsen er defineret i Bilag 1, punkt 4.1. 
 
Sekundær tilflytning er en tilflytning af ejeren af en ejendom og kan ske ved stiltiende accept. 
 
Skæringsdato er ensbetydende med følgende: 

a) ved Leverandørskift: kl. 06.00 på den dato, hvor en Gasleverandør skal påbegynde forsyningen af et Målersted; 

b) ved Leveranceophør: kl. 06.00 på den dato, hvor en Gasleverandør skal ophøre med forsyningen af et Målersted; 
eller 

c) ved Flytning: kl. 06.00 på den dato, hvor den tilflyttende Kundes Gasleverandør påbegynder forsyningen af Må-
lerstedet, og hvor aftaleforholdet mellem den tilflyttende Kunde og Evida træder i kraft. 

Stamdata er følgende oplysninger om et Målersted: 
a) GSRN (målerstedsnummer); 
b) Kundens navn(e); 
c) Kundens CVR-nummer; 
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j) forventet årsforbrug. 
 
Timeaflæst Gasmålesystem er et Gasmålesystem, som har installeret fjernaflæsningsudstyr, der kan fjernaflæse og over-
føre oplysninger om timeforbruget på et Målersted til Distributionsselskabet. 
 
Timeaflæst Målersted er et Målersted, som mellem Aktørerne afregnes i henhold til reglerne for timeaflæst forbrug. 
Den nærmere fastlæggelse af, hvornår et Målersted er timeaflæst, fremgår af punkt 5.4. 
 
Transmissionsselskab er Energinet.dk SOV, der varetager transmission af naturgas. 
s 
Transmissionssystem er andre former for naturgashøjtryksrørledningsnet end opstrømsrørledningsnet, som ejes og/el-
ler drives af Transmissionsselskabet, herunder dettes og tilknyttede selskabers faciliteter, som yder hjælpefunktioner, 
og som er nødvendige for at give adgang til transmission i Danmark. 
 
Transportkunde er enhver fysisk eller juridisk person, som er registreret i Aktørregistret som transportkunde, og som 
har adgang til at få transporteret naturgas i Transmissionssystemet i overensstemmelse med Regler for Gastransport. 
 
Uvalideret er, når forbrugsdata er foreløbige og ikke endelig gennemgået af Distributionsselskabet. 
 
Valideret er, når forbrugsdata er endelig gennemgået og eventuelt korrigeret af Distributionsselskabet med henblik på 
afregning. 
 
Årsaflæst Målersted er et Ikke-timeaflæst Målersted, hvor Forbrugeren aflæser forbruget én gang om året. 
 
Årsforbrug er forbruget for ét Gasår på et Ikke-timeaflæst Målersted fastsat på baggrund af aflæsning af forbruget ved 
udgangen af Gasåret eller på baggrund af Distributionsselskabets beregninger af forbruget i det pågældende Gasår. 
 

d) Kundens juridiske adresse og eventuelt Kundens fakturaadresse, såfremt den ikke er identisk med den juridi-
ske;2 

e) Målerstedsadressen; 
f) hvorvidt Målerstedet er timeaflæst eller ikke-timeaflæst; 
g) det nominelle aflæsningstidspunkt; 
h) det tidspunkt, hvor Stamdataene er gyldige fra; 
i) hvorvidt Målerstedet kan modtage gas fra Distributionssystemet (er tilsluttet) eller ikke (er afbrudt); 
j) nuværende Gasleverandør; 
k) tidspunkt for sidste Leverandørskift; og 
l) Forventet årsforbrug. 

 
Tilflytning er den situation, hvor en ny Kunde flytter til et Målersted. 
 
Timeaflæst Gasmålesystem er et Gasmålesystem, som har installeret fjernaflæsningsudstyr, der kan fjernaflæse og over-
føre oplysninger om timeforbruget på et Målersted til Evida. 
 
Timeaflæst Målersted er et Målersted, som mellem Aktørerne afregnes i henhold til reglerne for timeaflæst forbrug. 
Den nærmere fastlæggelse af, hvornår et Målersted er timeaflæst, fremgår af punkt 5.3. 
 
Transmissionsselskab er enhver fysisk eller juridisk person, der varetager transmission, er ansvarlig for driften, vedlige-
holdelsen og om nødvendigt etablering og ændring af selskabets infrastruktur for at sikre, at transmissionssystemet på 
lang sigt kan tilfredsstille en rimelig efterspørgsel efter transmission af gas. 
 
Transmissionssystem er højtryksrørledninger med tilhørende nødvendige anlæg til transport af gas med behørig kvalitet, 
men ikke opstrømsanlæg.  
 
Transportkunde er enhver fysisk eller juridisk person, som er registreret i Aktørregistret som transportkunde, og som 
har adgang til at få transporteret gas i Transmissionssystemet i overensstemmelse med Regler for Gastransport. 
 
Tællerstand er betegnelsen for gasmålerens akkumulerede forbrugsregistrering. 
 
Uvalideret er, når forbrugsdata er foreløbige og ikke endeligt gennemgået af Evida. 
 
Valideret er, når forbrugsdata er endeligt gennemgået og eventuelt korrigeret af Evida med henblik på afregning. 
 
Årsaflæst Målersted er et Ikke-timeaflæst Målersted, hvor Kunden aflæser forbruget én gang om året. 
 
Årsforbrug er forbruget for ét Gasår på et Ikke-timeaflæst Målersted fastsat på baggrund af aflæsning af forbruget ved 
udgangen af Gasåret eller på baggrund af Evidas beregninger af forbruget i det pågældende Gasår. 
 
 
 

 
2 Kundens fakturaadresse kan udveksles som Stamdata, såfremt Kunden har oplyst en fakturaadresse, der ikke er identisk med den juridiske adresse (bopælsadressen). Der er ikke krav om udveksling af fakturaadressen. 
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3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER 

3.1. Distributionsselskab 

Distributionsselskabet ejer og driver Distributionsnettet inden for selskabets Distributionsområde(r) og er ansvarlig for 
at sikre transport af naturgas i dette område. Distributionsselskabet varetager i forbindelse hermed blandt andet føl-
gende opgaver: 

a) tilslutning af Forbrugere og biogasopgraderingsanlæg til Distributionsnettet; 

b) etablering og drift af Gasmålesystemer på Målerstederne; 

c) hjemtagelse af målte forbrugsdata; 

d) tilvejebringelse af grundlaget for fakturering af Forbrugere for transport i Distributionsnettet og Gasleverandø-
rens levering af naturgassen samt for fakturering mellem Transmissionsselskabet, Transportkunder og disses 
Gasleverandører for transport i Transmissionssystemet; 

e) håndtering af den praktiske gennemførelse og administration af Leverandørskift; 

f) drift af Forbrugerregisteret, herunder formidling af Stamdata til Gasleverandøren, og registrering af Målerste-
der, Forbrugssteder og Forbrugerporteføljer; 

g) fakturering af Forbrugere for transport af naturgassen igennem Distributionsnettet, nødforsyning, Energiafgif-
ter og andre ydelser leveret af Distributionsselskabet; 

h) fastlæggelse af vilkårene for Forbrugernes benyttelse af Distributionsnettet i blandt andet Distributionsbetin-
gelser; og 

i) afbrydelse og genåbning af forsyningen til Målerstederne. 
 
Distributionsselskabet varetager som udgangspunkt alle relationer til Forbrugeren i distributionsspørgsmål. Distributi-
onsselskabet varetager dog ikke følgende funktioner i relation til Forbrugeren: 

a) fakturering af Energiafgifter, når Forbrugeren er Nettoafregnet (forbrugsregistreret); 

b) fakturering for benyttelse af Distributionsnettet og Energiafgifter, når Gasleverandøren har valgt at benytte sin 
mulighed for at samfakturere Forbrugeren i henhold til punkt 12; 

c) modtagelse af Forbrugerens meddelelse om fra- og tilflytning; og 

d) kommunikation med Forbrugeren, som Forsyningspligtselskabet har ansvaret for i henhold til Bilag 2. 
 

3.2. Gasleverandør 

Gasleverandøren indgår aftale med Forbrugeren om leverancer af naturgas. Gasleverandøren fakturerer Forbrugeren 
for: 

a) de leverede naturgasmængder; 

b) transport af de leverede naturgasmængder frem til Distributionsnettet; og 

c) lagerydelser. 
 

3.. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER 

3.1.. Evida 

Evida ejer og driver Distributionssystemet inden for Evidas Distributionsområder og er ansvarlig for at sikre transport af 
gas i disse områder. Evida varetager i forbindelse hermed blandt andet følgende opgaver: 

a) tilslutning af Kunder og biogasopgraderingsanlæg til Distributionssystemet; 

b) etablering og drift af Gasmålesystemer på Målerstederne; 

c) hjemtagelse af målte forbrugsdata; 

d) tilvejebringelse af grundlaget for fakturering af Kunder for transport i Distributionssystemet og Gasleverandø-
rens levering af gassen samt for fakturering mellem Transmissionsselskabet, Transportkunder og disses Gasle-
verandører for transport i Transmissionssystemet; 

e) håndtering af den praktiske gennemførelse og administration af Leverandørskift, Flytning og Leveranceophør; 

f) drift af Kunderegisteret, herunder formidling af Stamdata til Gasleverandøren, og registrering af Målersteder, 
Forbrugssteder og Kundeporteføljer; 

g) fakturering af Kunder for transport af gassen igennem Distributionssystemet, nødforsyning, Energiafgifter og 
andre ydelser leveret af Evida; 

h) fastlæggelse af vilkårene for Kundernes benyttelse af Distributionssystemet i blandt andet Distributionsbetin-
gelser;  

i) Afbrydelse og Genåbning af forsyningen til Målerstederne; og 

j) Nedlæggelse af Målerstederne. 
 
Evida varetager som udgangspunkt alle relationer til Kunden i distributionsspørgsmål. Evida varetager dog ikke følgende 
funktioner i relation til Kunden: 

i. fakturering af Energiafgifter, når Kunden er Forbrugsregistreret; 

ii. modtagelse af Kundens meddelelse om Fra- og Tilflytning, herunder indhentning af Tællerstand til forbrugsop-
gørelse ved Flytning; og 

iii. kommunikation med Kunden, som Gasleverandøren har ansvaret for i henhold til punkt 18-20. 
 
 
3.2.. Gasleverandør 

Gasleverandøren indgår aftale med Kunden om leverancer af gas. Gasleverandøren fakturerer Kunden for: 

a) de leverede gasmængder; 

b) transport af de leverede gasmængder frem til Distributionssystemet; og 

c) lagerydelser. 
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Gasleverandøren kan vælge også at fakturere Forbrugerne for betaling for benyttelse af Distributionsnettet, nødforsy-
ning og Energiafgifter (medmindre Forbrugeren er Nettoafregnet (forbrugsregistreret)) på Distributionsselskabets vegne 
(Samfakturering). 
 
Gasleverandøren har i vidt omfang ansvaret for at iværksætte Leverandørskift i forlængelse af aftaleindgåelse med For-
brugeren. 
 
Gasleverandøren har ansvaret for at modtage Forbrugerens meddelelse om fra- og tilflytning og at videreformidle med-
delelsen til Distributionsselskabet i henhold til punkt 7.6. 
 
Forsyningspligtselskabet har ansvaret for kommunikationen med Forbrugeren om Distributionsselskabets afbrydelse og 
genåbning af forsyningen til Forbrugeren efter anmodning fra Forsyningspligtselskabet, i det omfang det følger af Bilag 
2. 
 

3.3. Forbruger 

Den enkelte Forbruger har ret til at få transporteret naturgas gennem Distributionsnettet. 
 
Forbrugeren køber naturgas af Gasleverandøren til eget forbrug. 
 
Forbrugeren indgår (eventuelt med bistand fra Gasleverandøren) aftale med Distributionsselskabet vedrørende tilslut-
ning til og brug af Distributionsnettet. Aftalegrundlaget findes på Distributionsselskabets hjemmeside. 
 

Gasleverandøren har ansvaret for at iværksætte Leverandørskift eller Tilflytning i umiddelbar forlængelse af aftaleind-
gåelse med Kunden. 
 
Gasleverandøren har ansvaret for at modtage Kundens meddelelse om Fra- og Tilflytning og at videreformidle medde-
lelsen til Evida i henhold til punkt 8. 
 
Gasleverandøren har ansvaret for kommunikationen med Kunden om Evidas Afbrydelse og Genåbning af forsyningen til 
Kunden efter anmodning fra Gasleverandøren, i det omfang det følger af punkt 18-20. 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.. Kunde 

Den enkelte Kunde har ret til at få transporteret gas gennem Distributionssystemet. 
 
Kunden køber gas af Gasleverandøren til eget forbrug. 
 
Kunden indgår aftale med Evida vedrørende tilslutning til og brug af Distributionssystemet. Aftalegrundlaget findes på 
Evidas hjemmeside. 
 

4. KOMMUNIKATION 

4.1. Generelt 

Kommunikation mellem Gasleverandøren og Distributionsselskabet skal ske ved EDI Kommunikation, i det omfang dette 
er foreskrevet i Forretningsprocesser for EDI Kommunikation på gasmarkedet, eller ved Anden Kommunikation. 
 

4.2. EDI Kommunikation 

Kravene til EDI Kommunikation i det danske gasmarked fremgår af de til enhver tid gældende Forretningsprocesser for 
EDI Kommunikation på gasmarkedet med tilhørende bilag. 
 
Kan/vil Gasleverandøren ikke selv drive systemer til EDI Kommunikation, kan Gasleverandøren lade en tredjemand fore-
stå EDI Kommunikationen på vegne af Gasleverandøren. Gasleverandøren er, uanset at tredjemand varetager EDI Kom-
munikationen på vegne af Gasleverandøren, ansvarlig for, at vilkårene i Regler for Gasdistribution overholdes. 
 
Inden Gasleverandøren (eller tredjemand på vegne af Gasleverandøren) kan anvende EDI Kommunikation, skal Gasleve-
randørens (eller tredjemands) EDI-system være testet og godkendt i overensstemmelse med Transmissionsselskabets 
procedurer herfor. 
 
 
 

4.. KOMMUNIKATION 

4.1.. Generelt 

Kommunikation mellem Gasleverandøren og Evida skal ske ved EDI-kommunikation, i det omfang dette er foreskrevet i 
Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet, eller ved Anden Kommunikation. 
 
4.2.. EDI-kommunikation 

Kravene til EDI-kommunikation i det danske gasmarked fremgår af de til enhver tid gældende Forretningsprocesser for 
EDI-kommunikation på gasmarkedet med tilhørende bilag. 
 
Kan/vil Gasleverandøren ikke selv drive systemer til EDI-kommunikation, kan Gasleverandøren lade en tredjemand fore-
stå EDI-kommunikationen på vegne af Gasleverandøren. Gasleverandøren er, uanset at tredjemand varetager EDI-kom-
munikationen på vegne af Gasleverandøren, ansvarlig for, at vilkårene i Regler for Gasdistribution overholdes. 
 
Inden Gasleverandøren (eller tredjemand på vegne af Gasleverandøren) kan anvende EDI-kommunikation, skal Gasleve-
randørens (eller tredjemands) EDI-system være testet og godkendt i overensstemmelse med Evidas procedurer herfor. 
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4.3. Anden Kommunikation 

Distributionsselskabet og Gasleverandøren skal anvende Anden Kommunikation i de tilfælde, hvor EDI Kommunikation 
ikke er foreskrevet i Forretningsprocesser for EDI Kommunikation på gasmarkedet. 
 
Gasleverandøren og Distributionsselskabet skal anvende Anden Kommunikation i nødsituationer, hvor EDI Kommunika-
tion ikke er teknisk mulig. Når Gasleverandøren og Distributionsselskabet anvender Anden Kommunikation i nødsituati-
oner, skal de følge regler for nødprocedurer i Forretningsprocesser for EDI Kommunikation på gasmarkedet. 
 

4.3.. Anden Kommunikation 

Evida og Gasleverandøren skal anvende Anden Kommunikation i de tilfælde, hvor EDI-kommunikation ikke er foreskrevet 
i Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet. 
 
Gasleverandøren og Evida skal anvende Anden Kommunikation i nødsituationer, hvor EDI-kommunikation ikke er teknisk 
mulig. Når Gasleverandøren og Evida anvender Anden Kommunikation i nødsituationer, skal de følge regler for nødpro-
cedurer i Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet. 
 

5. MÅLERSTED OG AFLÆSNINGSFORMER 

5.1. Målersted 

Distributionsselskabet tildeler hvert Målersted et GSRN (målerstedsnummer) i forbindelse med Målerstedets opret-
telse. Gasleverandøren og Distributionsselskabet skal anvende GSRN (målerstedsnummer), når de udveksler informa-
tion om et Målersted, herunder ved Leverandørskift. 
 

5.2. To Gasleverandører til ét Målersted 

Der kan knyttes én Gasleverandør til ét Målersted. Uanset ovenstående kan Forbrugere med Timeaflæste Målersteder 
vælge at have to Gasleverandører knyttet til det samme Målersted. Såfremt der er tilknyttet to Gasleverandører til et 
Målersted, har det blandt andet følgende konsekvenser for Gasleverandørerne: 

a) naturgasforbruget fordeles mellem de to Gasleverandører efter et på forhånd aftalt princip; og 

b) Gasleverandøren kan kun meddele Leverandørskift ved brug af Anden Kommunikation. 
 
 

5.3. Forbrugssted 

Forbrugsstedet består af alle de Målersteder, som er placeret på ét matrikelnummer. 
 
Uanset ovenstående kan Forbrugeren vælge, at samtlige Målersteder på flere matrikelnumre, som udgør et skelfælles-
skab, skal udgøre ét Forbrugssted. Distributionsselskabet fastlægger kriterierne for, hvornår flere matrikelnumre udgør 
et skelfællesskab. Disse kriterier skal offentliggøres på Distributionsselskabets hjemmeside. 
 
Såfremt der på ét matrikelnummer er flere selvstændige lejemål med hvert sit Målersted, udgør hvert lejemål med til-
hørende Målersted ét Forbrugssted. 
 

5.4. Timeaflæste og Ikke-timeaflæste Målersteder 

Et Ikke-timeaflæst Målersted er et Målersted, som ligger på et Forbrugssted med et samlet årsforbrug på mindre end 
300.000 M3. 
 
Et Timeaflæst Målersted er et Målersted, som ligger på et Forbrugssted med et samlet årsforbrug på mindst 300.000 M3. 
 

5.. MÅLERSTED OG AFLÆSNINGSFORMER 

5.1.. Målersted 

Evida tildeler hvert Målersted et GSRN (målerstedsnummer) i forbindelse med Målerstedets oprettelse. Gasleverandø-
ren og Evida skal anvende GSRN (målerstedsnummer), når de udveksler information om et Målersted, herunder ved 
Leverandørskift, Flytning og Leveranceophør. 
 
Der kan knyttes én Gasleverandør til ét Målersted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.. Forbrugssted 

Forbrugsstedet består af alle de Målersteder, som er placeret på ét matrikelnummer. 
 
Uanset ovenstående kan Kunden vælge, at samtlige Målersteder på flere matrikelnumre, som udgør et skelfællesskab, 
skal udgøre ét Forbrugssted. Evida fastlægger kriterierne for, hvornår flere matrikelnumre udgør et skelfællesskab. Disse 
kriterier skal offentliggøres på Evidas hjemmeside. 
 
Såfremt der på ét matrikelnummer er flere selvstændige lejemål med hvert sit Målersted, udgør hvert lejemål med til-
hørende Målersted ét Forbrugssted. 
 
 
5.3.. Timeaflæste og Ikke-timeaflæste Målersteder 

Et Ikke-timeaflæst Målersted er et Målersted, som ligger på et Forbrugssted med et samlet årsforbrug på mindre end 
300.000 M3. 
 
Et Timeaflæst Målersted er et Målersted, som ligger på et Forbrugssted med et samlet årsforbrug på mindst 300.000 M3. 
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Distributionsselskabet og Forbrugeren kan i visse situationer nævnt under punkt 5.5 og 5.6 kræve, at Ikke-timeaflæste 
Målersteder overgår til at være timeaflæste på trods af, at de ligger på et Forbrugssted med et samlet årsforbrug på 
mindre end 300.000 M3. 
 
Enten er alle Målersteder på ét Forbrugssted timeaflæste, eller også er alle Målersteder på ét Forbrugssted ikke-timeaf-
læste. 
 

5.5. Ændring fra Timeaflæst Målersted til Ikke-timeaflæst Målersted 

Timeaflæste Målersteder skal i følgende situationer overgå til at være ikke-timeaflæste: 

a) såfremt årsforbruget på et Forbrugssted i en periode på to sammenhængende Gasår udgør mindre end 300.000 
M3, skal de Timeaflæste Målersteder på Forbrugsstedet overgå til at være ikke-timeaflæste hurtigst muligt, 
medmindre Forbrugeren og Distributionsselskabet aftaler andet. Distributionsselskabet kan kræve, at Forbru-
geren selv afholder udgifterne til det Timeaflæste Gasmålesystem, hvis Forbrugeren har aftalt timeaflæsning 
med Distributionsselskabet; 

b) såfremt Distributionsselskabet kan sandsynliggøre, at årsforbruget på et Forbrugssted i de følgende år vil blive 
mindre end 300.000 M3 på trods af, at årsforbruget ikke har været mindre end 300.000 M3 i en periode på to 
sammenhængende Gasår, kan Distributionsselskabet kræve, at de Timeaflæste Målersteder på Forbrugsstedet 
med minimum to måneders varsel overgår til at være ikke-timeaflæste, medmindre Forbrugeren og Distributi-
onsselskabet aftaler andet. Distributionsselskabet kan kræve, at Forbrugeren selv afholder udgifterne til det 
Timeaflæste Gasmålesystem, hvis Forbrugeren har aftalt timeaflæsning med Distributionsselskabet; eller 

c) såfremt årsforbruget på et Forbrugssted falder permanent til mindre end 20.000 M3, skal de Timeaflæste Må-
lersteder overgå til at blive ikke-timeaflæste hurtigst muligt. 
 

Timeaflæste Målersteders overgang til at være ikke-timeaflæste skal ske med virkning fra den 1. i en Gasmåned. 
 

5.6. Ændring fra Ikke-timeaflæst Målersted til Timeaflæst Målersted 

Ikke-timeaflæste Målersteder skal i følgende situationer overgå til at være timeaflæste: 

a) såfremt en Forbruger kan sandsynliggøre over for Distributionsselskabet, at årsforbruget på et Forbrugssted vil 
overstige 20.000 M3, kan Forbrugeren på trods af, at årsforbruget er mindre end 300.000 M3, kræve, at de Ikke-
timeaflæste Målersteder på Forbrugsstedet overgår til at være timeaflæste. Dette skal ske med minimum én 
måneds varsel med virkning fra den 1. i en Gasmåned. Forbrugeren og Distributionsselskabet skal forinden indgå 
aftale om, at Målerstederne bliver timeaflæste. Distributionsselskabet har mulighed for at opkræve betaling 
herfor; 

b) såfremt Distributionsselskabet kan sandsynliggøre, at årsforbruget på et Forbrugssted vil overstige 20.000 M3, 
kan Distributionsselskabet på trods af, at årsforbruget er mindre end 300.000 M3, kræve, at de Ikke-timeaflæste 
Målersteder overgår til at være timeaflæste. Distributionsselskabet afholder omkostningerne til det Timeaflæ-
ste Gasmålesystem. Dette skal ske med minimum to måneders varsel med virkning fra den 1. i en Gasmåned; 

c) såfremt årsforbruget på et Forbrugssted i en periode på to Gasår er 300.000 M3 eller mere, skal de Ikke-timeaf-
læste Målersteder på Forbrugsstedet overgå til at være timeaflæste hurtigst muligt. Distributionsselskabet af-
holder omkostningerne til det Timeaflæste Gasmålesystem; eller 

Evida eller Kunden kan i visse situationer nævnt under punkt 5.4 og 5.5 kræve, at Ikke-timeaflæste Målersteder overgår 
til at være timeaflæste på trods af, at de ligger på et Forbrugssted med et samlet årsforbrug på mindre end 300.000 M3. 
 
Samtlige Målersteder på samme Forbrugssted er enten timeaflæste eller ikke-timeaflæste. 
 
 
5.4.. Ændring fra Timeaflæst Målersted til Ikke-timeaflæst Målersted 

Timeaflæste Målersteder skal i følgende situationer overgå til at være ikke-timeaflæste: 

a) såfremt årsforbruget på et Forbrugssted i en periode på to (2) sammenhængende Gasår udgør mindre end 
300.000 M3, skal de Timeaflæste Målersteder på Forbrugsstedet overgå til at være ikke-timeaflæste hurtigst 
muligt, medmindre Kunden og Evida aftaler andet. Evida kan kræve, at Kunden selv afholder udgifterne til det 
Timeaflæste Gasmålesystem, hvis Kunden har aftalt timeaflæsning med Evida; 

b) såfremt Evida kan sandsynliggøre, at årsforbruget på et Forbrugssted i de følgende år vil blive mindre end 
300.000 M3 på trods af, at årsforbruget ikke har været mindre end 300.000 M3 i en periode på to (2) sammen-
hængende Gasår, kan Evida kræve, at de Timeaflæste Målersteder på Forbrugsstedet med minimum to (2) må-
neders varsel overgår til at være ikke-timeaflæste, medmindre Kunden og Evida aftaler andet. Evida kan kræve, 
at Kunden selv afholder udgifterne til det Timeaflæste Gasmålesystem, hvis Kunden har aftalt timeaflæsning 
med Evida; eller 

c) såfremt årsforbruget på et Forbrugssted falder permanent til mindre end 20.000 M3, skal de Timeaflæste Må-
lersteder overgå til at blive ikke-timeaflæste hurtigst muligt. 
 

Timeaflæste Målersteders overgang til at være ikke-timeaflæste skal ske med virkning fra den 1. i en Gasmåned. 
 
 
 
5.5.. Ændring fra Ikke-timeaflæst Målersted til Timeaflæst Målersted 

Ikke-timeaflæste Målersteder skal i følgende situationer overgå til at være timeaflæste: 

a) såfremt en Kunde kan sandsynliggøre over for Evida, at årsforbruget på et Forbrugssted vil overstige 20.000 M3, 
kan Kunden på trods af, at årsforbruget er mindre end 300.000 M3, kræve, at de Ikke-timeaflæste Målersteder 
på Forbrugsstedet overgår til at være timeaflæste. Dette skal ske med minimum én (1) måneds varsel med 
virkning fra den 1. i en Gasmåned. Kunden og Evida skal forinden indgå aftale om, at Målerstederne bliver time-
aflæste. Evida har mulighed for at opkræve betaling herfor; 

b) såfremt Evida kan sandsynliggøre, at årsforbruget på et Forbrugssted vil overstige 20.000 M3, kan Evida på trods 
af, at årsforbruget er mindre end 300.000 M3, kræve, at de Ikke-timeaflæste Målersteder overgår til at være 
timeaflæste. Evida afholder omkostningerne til det Timeaflæste Gasmålesystem. Dette skal ske med minimum 
to (2) måneders varsel med virkning fra den 1. i en Gasmåned; 

c) såfremt årsforbruget på et Forbrugssted i en periode på to (2) Gasår er 300.000 M3 eller mere, skal de Ikke-
timeaflæste Målersteder på Forbrugsstedet overgå til at være timeaflæste hurtigst muligt. Evida afholder om-
kostningerne til det Timeaflæste Gasmålesystem; eller 
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d) såfremt Distributionsselskabet kan sandsynliggøre, at årsforbruget på et Forbrugssted permanent vil overstige 
300.000 M3, på trods af, at årsforbruget har været mindre end 300.000 M3 i en periode på to Gasår, kan Distri-
butionsselskabet kræve, at de Ikke-timeaflæste Målersteder på Forbrugsstedet overgår til at være timeaflæste. 
Dette skal ske med mindst to måneders varsel og kan kun ske med virkning fra den 1. i en Gasmåned. Distribu-
tionsselskabet afholder omkostningerne til det Timeaflæste Gasmålesystem. 

 

d) såfremt Evida kan sandsynliggøre, at årsforbruget på et Forbrugssted permanent vil overstige 300.000 M3, på 
trods af, at årsforbruget har været mindre end 300.000 M3 i en periode på to (2) Gasår, kan Evida kræve, at de 
Ikke-timeaflæste Målersteder på Forbrugsstedet overgår til at være timeaflæste. Dette skal ske med mindst to 
(2) måneders varsel og kan kun ske med virkning fra den 1. i en Gasmåned. Evida afholder omkostningerne til 
det Timeaflæste Gasmålesystem. 

 

6. STAMDATA, ONLINE ADGANG TIL DATA OG FORBRUGERPORTEFØLJER 

6.1. Stamdata 

Distributionsselskabet registrerer Stamdata i Forbrugerregisteret og har ansvaret for opdatering af Stamdata. 
 
Distributionsselskabet fremsender Stamdata til den Gasleverandør, som skal påbegynde forsyningen af et Målersted. I 
disse stamdata indgår ikke oplysninger om Målerstedets aktuelle Gasleverandør samt tidspunkt for seneste Leverandør-
skift. 
 
Ved enhver opdatering af Stamdata fremsender Distributionsselskabet de opdaterede Stamdata til Målerstedets Gasle-
verandør senest 1 Arbejdsdag efter opdatering. Gasleverandøren har herudover ret til maksimalt 2 gange om året at få 
tilsendt Stamdata samlet for alle de Målersteder, som Gasleverandøren i henhold til Forbrugerregisteret forsyner på 
anmodningstidspunktet. 
 
Såfremt Gasleverandøren modtager oplysninger, der medfører ændringer i Stamdata, eller konstaterer, at Stamdata 
modtaget fra Distributionsselskabet ikke synes korrekte, skal Gasleverandøren kontakte Distributionsselskabet herom 
senest 5 Arbejdsdage efter modtagelsen. Såfremt parterne skulle være uenige om Stamdata, skal Distributionsselskabets 
opgørelse af disse være gældende. 
 

6.2. Online adgang til data 

Distributionsselskaberne stiller online faciliteter til rådighed, så Gasleverandørerne selv kan indhente nødvendige oplys-
ninger i forbindelse med Flytning, indgåelse af en forsyningsaftale med Forbrugeren eller Forbrugerens ønske om et 
tilbud. 
 
Gasleverandørens indhentning af oplysninger skal ske inden for den til enhver tid gældende relevante lovgivning, herun-
der reglerne i persondataloven og bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning. Gas-
leverandøren skal efter anmodning fra Distributionsselskabet dokumentere, at reglerne er overholdt. 
 
Kravene til Distributionsselskabernes online faciliteter er følgende: 
 
Der skal kunne søges på parametrene: 

a) GSRN (målerstedsnummer); og 
b) adresse. 

 
Der stilles følgende oplysninger til rådighed: 

6.. STAMDATA; ONLINE ADGANG TIL DATA OG KUNDEPORTEFØLJER 

6.1.. Stamdata 

Evida registrerer Stamdata i Kunderegisteret og har ansvaret for opdatering af Stamdata. 
 
Evida fremsender Stamdata til den Gasleverandør, som skal påbegynde forsyningen af et Målersted. I disse stamdata 
indgår ikke oplysninger om Målerstedets aktuelle Gasleverandør samt tidspunkt for seneste Leverandørskift. 
 
 
Ved enhver opdatering af Stamdata fremsender Evida de opdaterede Stamdata til Målerstedets Gasleverandør senest 
én (1) Arbejdsdag efter opdatering.  
 
Såfremt Gasleverandøren modtager oplysninger, der medfører ændringer i Stamdata, eller konstaterer, at Stamdata 
modtaget fra Evida ikke synes korrekte, skal Gasleverandøren kontakte Evida herom senest fem (5) Arbejdsdage efter 
modtagelsen. Såfremt parterne skulle være uenige om Stamdata, skal Evidas opgørelse af disse være gældende. 
 
Gasleverandøren har mulighed for at indsende forslag til Stamdata til Evida. Evida accepterer eller afviser modtagelsen 
heraf senest to (2) timer efter modtagelsen. Evida er ikke forpligtet til at anvende de indsendte forslag. 
 
 
6.2.. Online adgang til data 

Evida stiller Gasdata til rådighed, så Gasleverandørerne selv kan indhente nødvendige oplysninger i forbindelse med 
Flytning, indgåelse af en forsyningsaftale med Kunden eller Kundens ønske om et tilbud. Gasdata stilles endvidere til 
rådighed for tredjeparter til indhentning af en Kundes historiske forbrug, jf. punkt 6.2.1.2., litra g). 
 
Gasleverandøren har mulighed for løbende selv at trække oplysninger tilgængelige på Gasdata for alle de Målersteder, 
som Gasleverandøren i henhold til Kunderegisteret forsyner på det pågældende tidspunkt. Såfremt der er forskel på 
oplysninger fra Gasdata og Stamdata fremsendt via EDI-meldinger eller Anden Kommunikation, så har Stamdata (EDI) 
forrang. 
 
Gasleverandøren har endvidere mulighed for at trække en liste med de Kunder, som Gasleverandøren aktuelt har eller 
har haft inden for de seneste tre (3) måneder. Hvis aftaleforholdet er ophørt, så vil Kunden optræde med en leverance-
slutdato på listen. 
 
Gasleverandørens indhentning af oplysninger skal ske inden for den til enhver tid gældende relevante lovgivning, herun-
der reglerne i databeskyttelsesloven og bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas. Gasleverandøren 
skal efter anmodning fra Evida dokumentere, at reglerne er overholdt, jf. punkt 6.2.2.  
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a) GSRN (målerstedsnummer/-numre) på adressen, de til målerstedsnumrene relaterede målernumre, samt om 
der på det enkelte målernummer findes konverteringsudstyr; 

b) Forbrugerens navn; 

c) adresse (gadenavn, nummer og postnummer); 

d) afregningsform for hvert Målersted (Timeaflæst Målersted, Månedsaflæst Målersted eller Årsaflæst Måler-
sted); 

e) forventet årsforbrug for hvert Målersted opgjort i kWhø; og 

f) Forbrugerens historiske forbrug for hvert Timeaflæst Målersted og Månedsaflæst Målersted i de seneste 3 
Gasår opgjort i kWhø og M3. 

 
Gasleverandøren kan ved Anden Kommunikation anmode Distributionsselskabet om Forbrugerens historiske forbrug på 
Årsaflæste Målersteder i op til 3 Gasår forud for anmodningstidspunktet. 
 
Hvis der inden for de seneste 3 Gasår har været fra- og tilflytning på adressen, kan der med hensyn til historisk forbrug 
kun indhentes data online og ved Anden Kommunikation for den periode, som vedrører den nuværende Forbruger. 
 
I forbindelse med fraflytning er fraflytters Gasleverandør berettiget til at indhente oplysningerne nævnt i dette punkt 
6.2 a)-e). 
 
I forbindelse med tilflytning er tilflytters Gasleverandør berettiget til at indhente oplysningerne nævnt i dette punkt 6.2 
a), c), d) og e). 
 
I forbindelse med indgåelse af en forsyningsaftale en Forbrugeren, dvs. Leverandørskift i henhold til punkt 7.2 a), eller 
en Forbrugers ønske om et tilbud, er Gasleverandøren berettiget til at indhente oplysningerne nævnt i dette punkt 6.2 
a)-f). Gasleverandørens indhentning af oplysningerne forudsætter Forbrugerens dokumenterbare samtykke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.1.. Gasdata 

6.2.1.1.. Søgning 

Der kan søges på parametrene: 

a) GSRN (målerstedsnummer);  
b) Målerstedsadresse; 
c) CVR-nummer; 
d) Målernummer; og 
e) Serienummer på konverteringsudstyr. 

 
6.2.1.2.. Oplysninger til rådighed 

Der stilles følgende oplysninger til rådighed: 

a) GSRN (målerstedsnummer/-numre) på adressen, de til målerstedsnumrene relaterede målernumre, samt om 
der på det enkelte målernummer findes konverteringsudstyr og serienummeret herpå; 

b) Kundens navn(e); 

c) målerstedsadresse (gadenavn, nummer og postnummer); 

d) afregningsform for hvert Målersted (Timeaflæst Målersted, Månedsaflæst Målersted eller Årsaflæst Måler-
sted); 

e) Forventet årsforbrug for hvert Målersted opgjort i kWhø og i M3;  

f) nominelt aflæsningstidspunkt; 

g) Kundens historiske forbrug for hvert Målersted i op til de seneste tre (3) Gasår eller fra aftalestart, såfremt 
denne periode er kortere. Forbruget opgøres i kWhø og M3; 

h) om Kunden allerede er Kunde hos den Gasleverandør, der laver en fremsøgning;  

i) seneste Tællerstand samt dato for aflæsningen (og om Tællerstanden er aflæst eller estimeret);  

j) status på installationen: 
- aktiv/tilsluttet; 
- nedlagt; eller 
- afbrudt.  

 

Ovenstående litra g) gælder tilsvarende for Gasleverandører og tredjeparter, der endnu ikke har indgået et aftaleforhold 
med den pågældende Kunde. Adgangen kræver dog i så fald digitalt samtykke fra Kunden, jf. punkt 6.2.2.1. 
 
I forbindelse med Fraflytning er fraflytters Gasleverandør berettiget til at indhente oplysningerne nævnt i dette punkt 
6.2.1.2 a) – j). 
 
I forbindelse med Tilflytning er tilflytters Gasleverandør berettiget til at indhente oplysningerne nævnt i dette punkt 
6.2.1.2 a) og c) – j). 
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6.2.2.. Krav til dokumentation af samtykke 

Gasleverandøren er berettiget til at indhente oplysningerne nævnt i punkt 6.2.1.2 i forbindelse med indgåelse af en ny 
forsyningsaftale med Kunden eller en Kundes ønske om et tilbud. 
 
Gasleverandørens indhentning af oplysningerne forudsætter Kundens dokumenterbare samtykke. 
 
Det er således et krav, at Gasleverandøren ved fremsøgningen angiver på hvilken måde, samtykket er indsamlet: 

- Telefonisk; 
- Skriftligt (enten pr. brev/blanket eller e-mail); 
- Web-løsning. 

 
Det er endvidere et krav ved hver fremsøgning, at Gasleverandøren angiver årsagen til fremsøgningen: 

- Tilflytning;  
- Leverandørskift. 

 
Evida fører en log over fremsøgninger. Evida kan kræve at få tilsendt dokumentation for samtykket i f.eks., men ikke 
begrænset til, følgende tilfælde: 

- Evida modtager en klage fra Kunden over fremsøgning(er); eller 

- der foretages kontrol af foretagne fremsøgninger. 

 
6.2.2.1.. Digitalt samtykke 

Såfremt Gasleverandøren ønsker adgang til Kundens historiske forbrug, jf. punkt 6.2.1.2., litra g), og Gasleverandøren 
endnu ikke er i et aftaleforhold med Kunden, så skal Gasleverandøren indhente et digitalt samtykke hertil fra Kunden. 
 
Kundens digitale samtykke indhentes via Gasdata, hvor Gasleverandøren anmoder om adgang for en given periode, 
hvorefter systemet genererer et link, som Gasleverandøren kan videresende til Kunden. Kunden skal så logge ind på 
MitEvida og underskrive anmodningen digitalt, hvorefter Gasleverandøren vil kunne indhente forbrugsdata i den peri-
ode, som Kunden har givet samtykke til. Samtykket gælder i op til ét (1) år frem i tid. 
 
En anmodning er gyldig i 14 dage, og anmodningen annulleres, såfremt Kunden ikke underskriver inden udløb af fristen. 
 
Såfremt Kunden ønsker at give samtykke til en anden periode end den, Gasleverandøren har anmodet om, så kan Kunden 
overskrive den af Gasleverandøren foreslåede periode. Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke, hvorefter 
Gasleverandøren ikke længere vil have adgang til at indhente Kundens forbrugsdata. 
 
Dette punkt 6.2.2.1. gælder ligeledes i de tilfælde, hvor en tredjepart ønsker adgang til en Kundes forbrugsdata. 
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6.3. Forbrugerporteføljer 

Gasleverandøren har følgende Forbrugerporteføljer i hvert Distributionsområde: 

a) én Forbrugerportefølje bestående af de Timeaflæste Målersteder; og 
b) én Forbrugerportefølje bestående af de Ikke-timeaflæste Målersteder. 

 
Transmissionsselskabet tildeler Gasleverandørens respektive Forbrugerporteføljer et GSRN (forbrugerporteføljenum-
mer) i hvert Distributionsområde i forbindelse med, at Gasleverandøren bliver oprettet i Aktørregistret. Gasleverandøren 
skal anvende GSRN (forbrugerporteføljenummer) ved kommunikation om en Forbrugerportefølje, og Transmissionssel-
skabet og Distributionsselskabet anvender GSRN (forbrugerporteføljenummer) ved registreringer vedrørende en Forbru-
gerportefølje i Aktørregistret eller Forbrugerregisteret. 
 
Forbrugerporteføljer kan have følgende status i Aktørregistret: 
 
”tildelt”,  som er den status Forbrugerporteføljen får, når den er blevet oprettet i Aktørregistret, efter at Gas-

leverandøren har indgået Rammeaftale for Gasleverandører med Transmissionsselskabet, og der 
ikke er Aktørrelationer eller Målersteder tilknyttet Forbrugerporteføljen. 

 
”godkendt”,  som er den status Forbrugerporteføljen får, når følgende tre krav er opfyldt: 

1. Transmissionsselskabet har godkendt en Aktørrelation til Forbrugerporteføljen; 

2. Gasleverandøren har indgået Gasleverandøraftale med det Distributionsselskab, hvis Distributions-
område den pågældende Forbrugerportefølje vedrører; og 

3. Gasleverandørens it-system er godkendt til EDI Kommunikation via test på Transmissionsselskabets 
aktørtestportal: www.ediport.dk.  

 
”aktiv”,  som er den status Forbrugerporteføljen får, når Distributionsselskabet har tilknyttet ét eller flere 

Målersteder til Forbrugerporteføljen som følge af Leverandørskift og meddelt Transmissionsselska-
bet datoen for, hvornår Forbrugerporteføljen er aktiv. 

 
Distributionsselskabet meddeler løbende Transmissionsselskabet, hvilke Forbrugerporteføljer i Distributionsområderne, 
der er aktive. Statusændringer fra godkendt til aktiv og fra aktiv til godkendt skal ske senest kl. 13.30 i Gasdøgnet før 
gasleverancen begynder. 
 

6.3.. Kundeporteføljer 

Gasleverandøren har følgende Kundeporteføljer i hvert Distributionsområde: 

a) én Kundeportefølje bestående af de Timeaflæste Målersteder; og 
b) én Kundeportefølje bestående af de Ikke-timeaflæste Målersteder. 

 
Transmissionsselskabet tildeler Gasleverandørens respektive Kundeporteføljer et GSRN (kundeporteføljenummer) i 
hvert Distributionsområde i forbindelse med, at Gasleverandøren bliver oprettet i Aktørregistret. Gasleverandøren skal 
anvende GSRN (kundeporteføljenummer) ved kommunikation om en Kundeportefølje, og Transmissionsselskabet og 
Evida anvender GSRN (kundeporteføljenummer) ved registreringer vedrørende en Kundeportefølje i Aktørregistret eller 
Kunderegisteret. 
 
Kundeporteføljer kan have følgende status i Aktørregistret: 
 
”tildelt”,   som er den status Kundeporteføljen får, når den er blevet oprettet i Aktørregistret, efter at Gasle-

verandøren har indgået Rammeaftale for Gasleverandører med Transmissionsselskabet, og der ikke 
er Aktørrelationer eller Målersteder tilknyttet Kundeporteføljen. 

 
”godkendt”,   som er den status Kundeporteføljen får, når følgende tre krav er opfyldt: 

1. Transmissionsselskabet har godkendt en Aktørrelation til Kundeporteføljen; 

2. Gasleverandøren har indgået Gasleverandøraftale med Evida, hvis Distributionsområde(r) den 
pågældende Kundeportefølje vedrører; og 

3. Gasleverandørens IT-system er godkendt til EDI-kommunikation via test på Transmissionssel-
skabets aktørtestportal: www.ediport.dk. 

 
”aktiv”,   som er den status Kundeporteføljen får, når Evida har tilknyttet ét eller flere Målersteder til Kunde-

porteføljen som følge af Leverandørskift eller Tilflytning og meddelt Transmissionsselskabet datoen 
for, hvornår Kundeporteføljen er aktiv. 

 
Evida meddeler løbende Transmissionsselskabet, hvilke Kundeporteføljer i Distributionsområderne, der er aktive. Sta-
tusændringer fra godkendt til aktiv og fra aktiv til godkendt skal ske senest kl. 13.30 i Gasdøgnet før, gasleverancen 
begynder. 
 

7. LEVERANDØRSKIFT 

7.1. Generelt 

Leverandørskift finder anvendelse, når: 

a) en Forbruger ønsker at blive forsynet med naturgas af en ny Gasleverandør; 

b) en Gasleverandør ikke længere ønsker at forsyne en Forbruger med naturgas; 

c) en Forbruger ikke længere ønsker at aftage naturgas; 

7.. LEVERANDØRSKIFT 

7.1.. Generelt 

Leverandørskift finder anvendelse, når: 

a) en Kunde ønsker at blive forsynet med gas af en ny Gasleverandør; 

b) en Gasleverandør ikke længere opfylder betingelserne for at være Gasleverandør.  

 

https://www.ediport.dk/Portal
https://www.ediport.dk/Portal
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d) et nyt Målersted skal sættes i drift; 

e) en Forbruger flytter fra eller til et Målersted; og 

f) en Gasleverandør ikke længere opfylder betingelserne for at være Gasleverandør.  

Leverandørskift skal ske uden omkostninger for den Forbruger, som skifter Gasleverandør, og for den Gasleverandør, 
som anmoder om Leverandørskiftet. 
 

Et aktivt Målersted skal altid have tilknyttet en Gasleverandør. Distributionsselskabet er berettiget til at lukke for et 
Målersted, hvortil der ikke er knyttet en Gasleverandør. 
 

Leverandørskift sker for det enkelte Målersted med udgangspunkt i Målerstedets GSRN. 
 
Hvis der pr. en dato ikke er knyttet nogen Gasleverandør til et Målersted, og ingen Gasleverandør har anmeldt Leveran-
dørskift til Målerstedet pr. denne dato, skal Distributionsselskabet indsætte Forsyningspligtselskabet i det pågældende 
Distributionsområde som Gasleverandør til det pågældende Målersted, medmindre Forsyningspligtselskabet modsætter 
sig dette. 
 
Forsyningspligtselskabets adgang til at afvise indsættelsen som Gasleverandør og til forsyningsophør er underlagt særlige 
regler i lovgivningen mm., jf. bl.a. udbudsbetingelser af 15. januar 2013 for udbud af bevilling til forsyningspligtig virk-
somhed i henhold til § 26 og § 27 i lov om naturgasforsyning. Processen for Distributionsselskabets afbrydelse efter 
anmodning fra Forsyningspligtselskabet er fastlagt i Bilag 2. 
 
I det omfang andet ikke er foreskrevet i dette punkt 7, sender Distributionsselskabet meddelelse til den hidtidige Gasle-
verandør om forbruget på tidspunktet for Leverandørskiftets ikrafttræden senest den 6. Arbejdsdag i den Gasmåned, 
der følger efter Leverandørskiftets ikrafttræden for Timeaflæste Målersteder, og senest den 20. Arbejdsdag efter Leve-
randørskiftets ikrafttræden for Ikke-timeaflæste Målersteder. Forbruget på Ikke-timeaflæste Målersteder kan være be-
regnet, hvis Forbrugeren ikke har indberettet forbrugsdata til Distributionsselskabet eller Gasleverandøren rettidigt.  
 

 

 

 

Leverandørskift skal ske uden omkostninger for den Kunde, som skifter Gasleverandør, og for den Gasleverandør, som 
anmoder om Leverandørskiftet. 
 
Et aktivt Målersted skal altid have tilknyttet en Gasleverandør. Evida er berettiget til at Afbryde for et Målersted, hvor-
til der ikke er knyttet en Gasleverandør. 
 
Leverandørskift sker for det enkelte Målersted med udgangspunkt i Målerstedets GSRN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det omfang andet ikke er foreskrevet i dette punkt 7, sender Evida meddelelse til den hidtidige Gasleverandør om 
forbruget på Leverandørskiftets ikrafttræden i overensstemmelse med fristerne i punkt 12 vedrørende grundlaget for 
Gasleverandørens afregning med Kunden. 
 

7.2. Gasleverandørens påbegyndelse af forsyningen på et Målersted 

Den Gasleverandør, som skal påbegynde forsyningen af et Målersted, skal anmode Distributionsselskabet om Leveran-
dørskift snarest efter indgåelsen af forsyningsaftalen med Forbrugeren. Anmodningen skal sendes senest den 10. Ar-
bejdsdag før det Gasdøgn, hvor Leverandørskiftet skal træde i kraft, se dog punkt 7.6.3. for så vidt angår fristen i forbin-
delse med Flytning. 
 
Det er en forudsætning for Gasleverandørens anmodning om Leverandørskift, at der er indgået en aftale om forsyning 
af Målerstedet mellem Gasleverandøren og Forbrugeren. Gasleverandøren skal efter anmodning fra Distributionsselska-
bet dokumentere den indgåede forsyningsaftale. 
 
Distributionsselskabet afviser Gasleverandørens anmodning, hvis: 

a) der allerede er godkendt Leverandørskift til samme Målersted med samme ikrafttrædelsesdato; 

b) det fremgår af Forbrugerregisteret, at Gasleverandøren allerede forsyner Målerstedet; 

7.2.. Gasleverandørens påbegyndelse af forsyningen på et Målersted 

Den Gasleverandør, som skal påbegynde forsyningen af et Målersted, skal anmode Evida om Leverandørskift snarest 
efter indgåelsen af forsyningsaftalen med Kunden. Anmodningen skal sendes senest Arbejdsdagen før det Gasdøgn, hvor 
Leverandørskiftet skal træde i kraft. Anmodningen kan tidligst sendes tre (3) år før, Leverandørskiftet skal træde i kraft. 
 
Det er en forudsætning for Gasleverandørens anmodning om Leverandørskift, at der er indgået en aftale om forsyning 
af Målerstedet mellem Gasleverandøren og Kunden. Gasleverandøren skal efter anmodning fra Evida dokumentere den 
indgåede forsyningsaftale. 
 
Evida afviser Gasleverandørens anmodning, hvis: 

a) der allerede er godkendt Leverandørskift til samme Målersted med samme ikrafttrædelsesdato; 

b) det fremgår af Kunderegisteret, at Gasleverandøren allerede forsyner Målerstedet; 

c) Målerstedet ikke eksisterer; 
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c) Målerstedet ikke eksisterer; 

d) Gasleverandøren ikke opfylder betingelserne for at være Gasleverandør; eller 

e) anmodningen ikke overholder fristerne for anmodning om Leverandørskift. 
 
Distributionsselskabet skal acceptere eller afvise anmodningen senest 2 timer efter modtagelse af anmodningen om 
Leverandørskift. Såfremt Distributionsselskabet accepterer leverandørskifteanmodningen, skal Distributionsselskabet 
samtidig sende Stamdata for Målerstedet til Gasleverandøren. 
 
Senest 1 Arbejdsdag efter tidspunktet for accept af anmodningen om Leverandørskift skal Distributionsselskabet sende 
en meddelelse til Forbrugeren om Leverandørskiftet med angivelse af, hvem den nye Gasleverandør er, og hvilken dato 
denne skal overtage forsyningen af Målerstedet. Forbrugere med Ikke-timeaflæste Målersteder anmodes tillige om at 
foretage en måleraflæsning i det Gasdøgn, hvor den hidtidige Gasleverandør ikke længere skal forsyne Målerstedet. 
 
Den nye Gasleverandør kan indtil den 4. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor Leverandørskiftet skal træde i kraft, annullere 
et af Distributionsselskabet accepteret Leverandørskift. Distributionsselskabet skal acceptere anmodningen om annulle-
ring senest 2 timer efter modtagelse af anmodning om annullering. 
 
Såfremt en anmodning om Leverandørskift annulleres af den nye Gasleverandør, skal Distributionsselskabet sende en 
meddelelse til Forbrugeren, hvoraf det fremgår, at Leverandørskiftet er blevet annulleret, og at den hidtidige Gasleve-
randør fortsætter med at forsyne Forbrugeren. 
 
Den nye Gasleverandør skal sikre, at Forbrugerens fortrydelsesret ved fjernsalg respekteres i forbindelse med Leveran-
dørskift, således at Forbrugerens fortrydelsesret ved fjernsalg udløber inden udløbet af Gasleverandørens annullerings-
frist. 
 
Distributionsselskabet underretter senest 2 timer efter annulleringsfristens udløb den hidtidige Gasleverandør om, fra 
hvilken dato den hidtidige Gasleverandør ophører med at forsyne Målerstedet. 
 
Såfremt en anmodning om Leverandørskift annulleres af den nye Gasleverandør eller afvises af Distributionsselskabet, 
fortsætter Målerstedet med at blive forsynet af den hidtidige Gasleverandør, medmindre den hidtidige Gasleverandør 
har meddelt forsyningsophør, jf. punkt 7.3. 
 
Gasleverandøren kan ikke rette krav mod Distributionsselskabet som følge af Leverandørskift gennemført i overensstem-
melse med Regler for Gasdistribution, selvom Leverandørskiftet måtte være i strid med Gasleverandørens forsyningsaf-
tale med Forbrugeren. Eventuelle tvister mellem Forbrugeren og Gasleverandøren er Distributionsselskabet uvedkom-
mende. 
 

d) Gasleverandøren ikke opfylder betingelserne for at være Gasleverandør; eller 

e) anmodningen ikke overholder fristerne for anmodning om Leverandørskift. 
 
Evida skal acceptere eller afvise anmodningen senest to (2) timer efter modtagelse af anmodningen om Leverandørskift. 
Såfremt Evida accepterer leverandørskifteanmodningen, skal Evida samtidig sende Stamdata for Målerstedet til Gasle-
verandøren. 
 
Accepten sker efter ”først-til-mølle-princippet”, hvorved den Gasleverandør, der først anmoder om Leverandørskift til 
en given Skæringsdato, vil blive Kundens nye Gasleverandør fra denne dato. 
 
Senest én (1) Arbejdsdag efter tidspunktet for accept af anmodningen om Leverandørskift skal Evida sende en medde-
lelse til Kunden om Leverandørskiftet med angivelse af, hvem den nye Gasleverandør er, og hvilken dato denne skal 
overtage forsyningen af Målerstedet. Kunder med Ikke-timeaflæste Målersteder anmodes tillige om at foretage en må-
leraflæsning i det Gasdøgn, hvor den hidtidige Gasleverandør ikke længere skal forsyne Målerstedet. 
 
Såfremt Kunden ikke foretager måleraflæsning i det nævnte Gasdøgn, får Kunden en frist på 10 Arbejdsdage til at efter-
sende aflæsningen, hvorefter Evida er berettiget til at fastsætte et Estimeret forbrug. Modtager Evida aflæsningen in-
den for fristen på de 10 Arbejdsdage, tilbagefører Evida aflæsningen til Skæringsdatoen. Den hidtidige Gasleverandør 
hæfter for eventuelt forbrug i perioden fra Skæringsdatoen og frem til aflæsningen.  
 
Gasleverandøren har mulighed for at modtage og videreformidle Kundens aflæsning af Tællerstanden i forbindelse 
med Leverandørskiftet. Gasleverandøren sender Tællerstanden til Evida, og Evida accepterer indsendelsen senest to (2) 
timer efter modtagelsen. 
 
Den nye Gasleverandør kan til og med Arbejdsdagen før det Gasdøgn, hvor Leverandørskiftet skal træde i kraft, annullere 
et af Evida accepteret Leverandørskift.  
 
Evida underretter senest to (2) timer efter annulleringsfristens udløb den hidtidige Gasleverandør om fra hvilken dato, 
den hidtidige Gasleverandør ophører med at forsyne Målerstedet. 
 
Såfremt en anmodning om Leverandørskift annulleres af den nye Gasleverandør, skal Evida acceptere anmodningen om 
annullering senest to (2) timer efter modtagelsen. Evida sender senest én (1) Arbejdsdag efter tidspunktet for accepten 
af annulleringen en meddelelse til Kunden, hvoraf det fremgår, at Leverandørskiftet er blevet annulleret, og at den hid-
tidige Gasleverandør fortsætter med at forsyne Kunden. 
 
Såfremt en anmodning om Leverandørskift annulleres af den nye Gasleverandør eller afvises af Evida, fortsætter Måler-
stedet med at blive forsynet af den hidtidige Gasleverandør, indtil denne meddeler Leveranceophør, og dette er gen-
nemført, jf. punkt 9 om Leveranceophør og punkt 19 om processen for effektuering af den faktiske Afbrydelse.  
 
Gasleverandøren kan ikke rette krav mod Evida som følge af Leverandørskift gennemført i overensstemmelse med Regler 
for Gasdistribution, selvom Leverandørskiftet måtte være i strid med Gasleverandørens forsyningsaftale med Kunden. 
Eventuelle tvister mellem Kunden og Gasleverandøren er Evida uvedkommende. 
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7.2.1.. Fejlagtigt leverandørskift 

Processen for fejlagtigt Leverandørskift anvendes i de tilfælde, hvor en Gasleverandør foretager Leverandørskift på en 
Kunde, som Gasleverandøren ikke har en korrekt eller tilstrækkelig aftale om Leverandørskift med. Gasleverandøren kan 
af egen drift igangsætte processen for fejlagtigt leverandørskift, men Kunden kan ligeledes igangsætte processen ved at 
kontakte sin Gasleverandør herom, hvorefter Gasleverandøren anmoder Evida om fejlagtigt leverandørskift.  
 
Fejlagtigt leverandørskift skal være igangsat senest tre (3) måneder efter Skæringsdatoen for det fejlagtige leverandør-
skift.  
 
Konstateres et fejlagtigt leverandørskift inden annulleringsfristens udløb, jf. punkt 7.2., skal Gasleverandøren annullere 
Leverandørskiftet uden at anvende processen for fejlagtigt leverandørskift. 
 
Kunden har krav på at blive ført tilbage til sin hidtidige Gasleverandør, som om det fejlagtige leverandørskift ikke havde 
fundet sted. Dette gælder dog ikke, hvis den hidtidige Gasleverandør er gået konkurs eller ikke længere opfylder betin-
gelserne for at være Gasleverandør.  
 

7.7.,  Gasleverandøren opfylder ikke gasleverandørbetingelserne 

Såfremt Gasleverandøren ikke opfylder betingelserne for at være Gasleverandør i et Distributionsområde, jf. punkt 1, er 
Gasleverandøren ikke længere berettiget til at forsyne Målersteder beliggende i Distributionsområdet. Forsyningen af 
de Målersteder, som den pågældende Gasleverandør hidtil har forsynet skal derfor overtages af en anden Gasleveran-
dør. Distributionsselskabet har ansvaret for igangsætning af denne proces. 
 
Distributionsselskabet underretter de for de pågældende Målersteder relevante Forbrugere om, at den hidtidige Gasle-
verandør ikke længere opfylder betingelserne for at være Gasleverandør i Distributionsområderne og datoen for den 
hidtidige Gasleverandørs stop af forsyningen. Endvidere skal Distributionsselskabet opfordre Forbrugeren til at finde en 
ny Gasleverandør og oplyse, at Forsyningspligtselskabet i modsat fald indsættes som ny Gasleverandør, medmindre For-
brugeren eller Forsyningspligtselskabet ikke ønsker det. 
 
Distributionsselskabet underretter tillige Forsyningspligtselskabet herom med henblik på, at Forsyningspligtselskabet 
kan nå at forberede overtagelse af forsyningen af de pågældende Målersteder, såfremt Forbrugerne på Målerstederne 
ikke selv vælger en ny Gasleverandør, herunder afvise overtagelsen. 
 
Får Forbrugeren ikke en ny Gasleverandør, enten ved indgåelse af en ny aftale eller i form af Forsyningspligtselskabet i 
henhold til punkt 7.1, er Distributionsselskabet berettiget til at afbryde forsyningen til Forbrugerens Målersteder. Så-
fremt Forsyningspligtselskabet afviser overtagelsen i henhold til de særlige regler herfor, skal Forsyningspligtselskabet 
anmode Distributionsselskabet om at afbryde forsyningen i henhold til processen i Bilag 2. 
 

7.3.. Gasleverandøren opfylder ikke gasleverandørbetingelserne, erklæres konkurs eller under rekonstruktion 

Såfremt Gasleverandøren ikke opfylder betingelserne for at være Gasleverandør i et Distributionsområde, er Gasleve-
randøren ikke længere berettiget til at forsyne Målersteder beliggende i Distributionsområdet.  
 
Afbryder Evida sin ydelse til en Gasleverandør, på grund af manglende overholdelse af selskabets offentliggjorte betin-
gelser for anvendelse af Distributionssystemet, overfører Evida senest 10 Arbejdsdage herefter Gasleverandørens Må-
lersteder til andre Gasleverandører. 
 
Bliver en Gasleverandør taget under rekonstruktions- eller konkursbehandling, og har rekonstruktør eller kurator ikke 
inden for én (1) uge derefter meddelt Evida, at Gasleverandørens virksomhed videreføres, overfører Evida senest 10 
Arbejdsdage herefter Gasleverandørens Målersteder til andre Gasleverandører. 
 
Den nye Gasleverandør skal herefter give meddelelse til hver enkelt af de Kunder, som Gasleverandøren har fået tildelt. 
Meddelelsen skal indeholde oplysning om navnet på Gasleverandøren, en begrundelse for overdragelsen af gasleveran-
cen og en aftale om levering af gas. 
 

7.3.1.. Tilkendegivelser og proces for overtagelse 

Evida indhenter én (1) gang årligt i perioden 1.-15. december tilkendegivelser fra Gasleverandørerne om deres ønsker 
om at overtage et antal Målersteder med angivelse af eventuelle begrænsninger på det maksimale antal Målersteder, 
som de pågældende Gasleverandører er parat til at overtage, og med angivelse af, om der er tale om Kunder med et 
forbrug på op til 300.000 m3 gas om året eller på 300.000 m3 gas om året og derover. 
 
Gasleverandørens tilkendegivelse er gældende for ét (1) kalenderår. Gasleverandørerne kan dog trække deres tilkende-
givelse tilbage, når der ikke er indtrådt en hændelse. 
 
Evida identificerer i løbet af 10 Arbejdsdage Gasleverandørens Målersteder og fordeler Målerstederne på de Gasleve-
randører, der er kommet med en tilkendegivelse om at overtage. Gasleverandørerne kan ikke afvise de tildelte Måler-
steder. 
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Ved Anden Kommunikation meddeler Evida samme Arbejdsdag, som fordelingen af Målerstederne er foretaget, de gas-
leverandører, der skal overtage Målersteder, at der er gennemført Leverandørskift. Gasleverandørerne sender herefter 
en meddelelse til de berørte Kunder vedrørende aftale m.v. 
 
Såfremt Evida ikke har modtaget tilstrækkelig mange tilkendegivelser fra Gasleverandørerne, kan Klima-, Energi- og For-
syningsministeren pålægge den eller de største Gasleverandører at indtræde. Klima-, Energi- og Forsyningsministeren 
fastsætter nærmere regler om fordelingen af Målersteder, herunder fastlæggelse af en fordelingsnøgle. 
 

7.3. Gasleverandørens ophør af forsyningen på et Målersted 

7.3.1. Generelt 

Gasleverandøren er berettiget til at ophøre med at forsyne et Målersted i følgende situationer: 

a) forsyningsaftalen med Forbrugeren ophører; 

b) Målerstedets Forbruger erklæres konkurs, eller der indledes rekonstruktionsbehandling af Forbrugeren, og kon-
kursboet ikke indtræder i forsyningsaftalen, eller denne ikke videreføres med rekonstruktørens samtykke; eller 

c) Målerstedets Forbruger på anden vis misligholder forsyningsaftalen med Gasleverandøren 

 

9.. LEVERANCEOPHØR 

Leveranceophør finder anvendelse, når: 

a) en Gasleverandør ikke længere ønsker at forsyne en Kunde med gas; 

b) en Kunde ikke længere ønsker at aftage gas. 
 
9.1.. Gasleverandørens ophør af forsyningen på et Målersted 

9.1.1.. Generelt 

Gasleverandøren er berettiget til at ophøre med at forsyne et Målersted i følgende situationer: 

a) forsyningsaftalen med Kunden ophører; 

b) Leveranceophør, hvor ejer og Kunde er henholdsvis udlejer og lejer; 

c) Målerstedets Kunde erklæres konkurs, eller der indledes rekonstruktionsbehandling af Kunden, og konkursboet 
ikke indtræder i forsyningsaftalen, eller denne ikke videreføres med rekonstruktørens samtykke;  

d) Målerstedets Kunde på anden vis misligholder forsyningsaftalen med Gasleverandøren; eller 

e) Målerstedets Husholdningsforbruger misligholder aftale om sikkerhedsstillelse med Gasleverandøren.  
 
Leveranceophør kan resultere i Afbrydelse, og Leveranceophør har frigørende virkning for Gasleverandøren, når Afbry-
delse er gennemført. 
 
Evida gennemfører således Afbrydelse af Målerstedet i henhold til processen i punkt 19, medmindre Gasleverandøren 
annullerer anmodningen om Leveranceophør forinden. Gasleverandøren kan annullere anmodningen om Leveranceop-
hør frem til det tidspunkt, hvor Evida har foretaget Afbrydelsen, jf. processen i punkt 19.1., litra c). 
 
Gasleverandøren kan ikke rette krav mod Evida som følge af Leveranceophør og Afbrydelse gennemført i overensstem-
melse med Regler for Gasdistribution, selv om Leveranceophør og Afbrydelse måtte være i strid med Gasleverandørens 
forsyningsaftale med Kunden. Eventuelle tvister mellem Kunden og Gasleverandøren er Evida uvedkommende. 
 

7.3.2.,  Forsyningsophør som følge af forsyningsaftalens ophør 

Gasleverandøren skal meddele Distributionsselskabet, at forsyningen af et Målersted ophører, såfremt Gasleverandø-
rens forsyningsaftale med Forbrugeren ophører, og Gasleverandøren ikke har fået meddelelse fra Distributionsselskabet 
om, at: 

a) Forbrugeren har valgt en anden Gasleverandør i overensstemmelse med punkt 7.2; eller 

9.1.2.. Leveranceophør som følge af forsyningsaftalens ophør 

Gasleverandøren skal meddele Evida, at forsyningen af et Målersted ophører, såfremt Gasleverandørens forsyningsaftale 
med Kunden ophører, og Gasleverandøren ikke har fået meddelelse fra Evida om, at: 

• Kunden har valgt en anden Gasleverandør i overensstemmelse med punkt 7.2; eller 

• Kunden har meddelt Kundens aftageophør til Evida i overensstemmelse med punkt 9.2. 
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b) Forbrugeren har meddelt Forbrugerens Aftageophør til Distributionsselskabet i overensstemmelse med punkt 
7.4. 

Gasleverandøren skal senest den 20. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor forsyningsaftalen ophører, skriftligt orientere 
Forbrugeren om:  

a) at forsyningsaftalen ophører samt datoen herfor; 

b) at Forbrugeren ved forsyningsaftalens ophør får Forsyningspligtselskabet som Gasleverandør, medmindre For-
brugeren indgår aftale med en ny Gasleverandør; og 

c) Forbrugerens frist for indgåelse af en forsyningsaftale med en ny Gasleverandør i tilfælde af, at Forbrugeren 
ikke ønsker at få Forsyningspligtselskabet som Gasleverandør, når forsyningsaftalen ophører. 

 
Gasleverandøren skal anmode Distributionsselskabet om ophør af forsyningen af et Målersted senest den 9. Arbejdsdag 
før det Gasdøgn, hvor forsyningsophøret skal træde i kraft, se dog punkt 7.6.2. for så vidt angår fristen i forbindelse med 
Flytning. Distributionsselskabet accepterer eller afviser anmodningen indenfor 2 timer fra modtagelse af anmodning. 
 
Såfremt forsyningen af Målerstedet ikke overtages af en anden Gasleverandør på eller før det Gasdøgn, hvor forsynings-
ophøret skal træde i kraft, underretter Distributionsselskabet Forsyningspligtselskabet med henblik på, at Forsynings-
pligtselskabet kan forberede overtagelsen af Målerstedet, herunder afvise overtagelsen. Underretning af Forsynings-
pligtselskabet foretages senest 1 Arbejdsdag efter Distributionsselskabets accept af forsyningsophøret. 
 
Får Forbrugeren ikke en ny Gasleverandør, enten ved indgåelse af en ny aftale eller i form af Forsyningspligtselskabet i 
henhold til punkt 7.1, er Distributionsselskabet berettiget til at afbryde forsyningen til Forbrugerens Målersteder. Så-
fremt Forsyningspligtselskabet afviser overtagelsen i henhold til de særlige regler herfor, skal det anmode Distributions-
selskabet om at afbryde forsyningen i henhold til processen i Bilag 2. 
 

Gasleverandøren skal senest den 20. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor forsyningsaftalen ophører, skriftligt orientere 
Kunden om:  

• at forsyningsaftalen ophører samt datoen herfor; 

• Kundens frist for indgåelse af en forsyningsaftale med en ny Gasleverandør, når forsyningsaftalen ophører; og 

• at der sker Afbrydelse af Målerstedet, såfremt Kunden ikke vælger en ny Gasleverandør. 
 
Gasleverandøren skal anmode Evida om ophør af forsyningen af et Målersted senest den 3. Arbejdsdag før det Gasdøgn, 
hvor Leveranceophøret skal træde i kraft. Gasleverandøren kan tidligst anmode Evida om Leveranceophør tre (3) måne-
der inden den ønskede Skæringsdato. Evida accepterer eller afviser anmodningen indenfor to (2) timer fra modtagelse 
af anmodning. 
 

 9.1.3.. Leveranceophør, hvor ejer og Kunde er henholdsvis udlejer og lejer 

I den situation, hvor Kunden bor til leje i en ejendom, og Kunden opsiger sin aftale om levering af gas med en Gasleve-
randør, og der ikke er indgået en ny forsyningsaftale til Målerstedet, skal Gasleverandøren uden ugrundet ophold efter 
Kundens opsigelse af aftalen sende en meddelelse herom til ejeren af ejendommen. 
 
Meddelelsen skal indeholde en frist på mindst fem (5) hverdage til, at ejeren kan sørge for, at der indgås en ny aftale om 
levering af gas.  
 
Gasleverandøren kan tilflytte ejeren til det Gasdøgn, hvor Kundens forsyningsaftale ophører i henhold til Kundens opsi-
gelse, jf. punkt 8.1.3.2. om sekundære tilflytninger. Tidspunktet kan dog tidligst fastsættes til tidspunktet for udløbet af 
fristen på fem (5) hverdage, medmindre andet er aftalt. 
 
Evida accepterer eller afviser Gasleverandørens sekundære tilflytning senest to (2) timer efter modtagelsen heraf. Så-
fremt Evida accepterer flyttemeddelelsen, skal Evida sende Stamdata for Målerstedet til Gasleverandøren senest Ar-
bejdsdagen efter accepten.  
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Hvis ejeren anmoder Gasleverandøren om at afbryde gasforsyningen, skal Gasleverandøren straks herefter videresende 
anmodningen til Evida. Der gælder samme frister som nævnt i punkt 9.1.2 om tre (3) Arbejdsdages varsel forinden ønsket 
Skæringsdato for Leveranceophør, hvorefter Evida foretager Afbrydelse efter fristerne og processen i punkt 19. Evida 
accepterer eller afviser anmodningen inden for to (2) timer fra modtagelse af anmodning.  
 
 

7.3.3,  Forsyningsophør ved Forbrugerens konkurs eller rekonstruktion 
 
En Gasleverandør kan ophøre med at forsyne et Målersted, hvis der indledes rekonstruktionsforhandling af Målerstedets 
Forbruger, og gasforsyningen ikke videreføres med rekonstruktørens samtykke, eller hvis Målerstedets Forbruger erklæ-
res konkurs, og konkursboet ikke indtræder i forsyningsaftalen.  
 
Gasleverandøren skal anmode om ophør af forsyningen senest den 3. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor forsyningsop-
høret skal træde i kraft. Gasleverandøren skal samtidig medsende dokumentation for, om der er tale om konkurs eller 
rekonstruktionsbehandling. Distributionsselskabet accepterer eller afviser anmodningen hurtigst muligt efter modtagel-
sen af anmodningen. 
 
Senest samme Arbejdsdag, som Gasleverandøren anmoder om forsyningsophør, skal Gasleverandøren orientere Forbru-
geren om forsyningsophøret. 
 
Distributionsselskabet underretter, senest 1. Arbejdsdag efter Distributionsselskabets accept af Gasleverandørens an-
modning om forsyningsophør, Forsyningspligtselskabet med henblik på, at Forsyningspligtselskabet kan forberede over-
tagelsen af Målerstedet, herunder afvise overtagelsen. 
 
Får Forbrugeren ikke en ny Gasleverandør, enten ved indgåelse af en ny aftale eller i form af Forsyningspligtselskabet i 
henhold til punkt 7.1, er Distributionsselskabet berettiget til at afbryde forsyningen til Forbrugerens Målersteder. Så-
fremt Forsyningspligtselskabet afviser overtagelsen i henhold til de særlige regler herfor, skal det anmode Distributions-
selskabet om at afbryde forsyningen i henhold til processen i Bilag 2. 
 
Kommunikationen sker i disse tilfælde ved brug af Anden Kommunikation. 
 

9.1.4.. Leveranceophør ved Kundens konkurs eller rekonstruktion  

En Gasleverandør kan ophøre med at forsyne et Målersted, hvis der indledes rekonstruktionsforhandling af Målerstedets 
Kunde, og gasforsyningen ikke videreføres med rekonstruktørens samtykke, eller hvis Målerstedets Kunde erklæres kon-
kurs, og konkursboet ikke indtræder i forsyningsaftalen.  
 
 
Gasleverandøren skal anmode om ophør af forsyningen senest den 3. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor Leveranceop-
høret skal træde i kraft. Evida accepterer eller afviser anmodningen senest to (2) timer efter modtagelsen af anmodnin-
gen. 
 
 
Senest samme Arbejdsdag, som Gasleverandøren anmoder om Leveranceophør, skal Gasleverandøren orientere Kunden 
om Leveranceophøret. 
 

7.3.4.,  Forsyningsophør ved anden misligholdelse af forsyningsaftalen 
 

Gasleverandøren skal anmode Distributionsselskabet om forsyningsophør senest den 9. Arbejdsdag før det Gasdøgn, 
hvor forsyningsophøret skal træde i kraft. Distributionsselskabet accepterer eller afviser anmodningen senest 2 timer 
efter modtagelse af anmodningen. 
 
Distributionsselskabet underretter, senest 1 Arbejdsdag efter Distributionsselskabets accept af forsyningsophøret, For-
syningspligtselskabet med henblik på, at Forsyningspligtselskabet kan forberede overtagelsen af Målerstedet, herunder 
afvise overtagelsen. 
 
Senest samme Arbejdsdag, som Gasleverandøren sender anmodningen om forsyningsophør, skal Gasleverandøren 
skriftligt orientere Forbrugeren om forsyningsophøret. 
 

9.1.5.. Leveranceophør ved anden misligholdelse af forsyningsaftalen  

Gasleverandøren skal anmode Evida om Leveranceophør senest den 3. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor Leveranceop-
høret skal træde i kraft. Evida accepterer eller afviser anmodningen senest to (2) timer efter modtagelse af anmodningen. 
 
Senest samme Arbejdsdag, som Gasleverandøren sender anmodningen om Leveranceophør, skal Gasleverandøren skrift-
ligt orientere Kunden om Leveranceophøret. Processen forudsætter, at der forinden er overholdt krav om kontakt til og 
varsel af Kunden.  
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Får Forbrugeren ikke en ny Gasleverandør, enten ved indgåelse af en ny aftale eller i form af Forsyningspligtselskabet i 
henhold til punkt 7.1, er Distributionsselskabet berettiget til at afbryde forsyningen til Forbrugerens Målersteder. Så-
fremt Forsyningspligtselskabet afviser overtagelsen eller anmoder om forsyningsophør i henhold til de særlige regler 
herfor, skal Forsyningspligtselskabet anmode Distributionsselskabet om at afbryde forsyningen i henhold til processen i 
Bilag 2. 
 
 9.1.6.. Målerstedets Husholdningsforbruger misligholder aftale om sikkerhedsstillelse med Gasleverandøren 

Gasleverandøren kan efter et varsel på minimum tre (3) Arbejdsdage hæve aftalen om levering af gas til en Hushold-
ningsforbruger, såfremt Gasleverandøren har stillet krav om sikkerhed, og sikkerheden ikke er stillet inden for den fast-
satte frist. Det forudsættes, at der forinden er overholdt eventuelle krav om øvrig kontakt til og varsel af Kunden. 
 
Gasleverandøren kan foranstalte Leveranceophør og Afbrydelse af gasforsyningen til Husholdningsforbrugeren, når Gas-
leverandøren ophæver aftalen på baggrund af den manglende sikkerhedsstillelse.  
 
Gasleverandøren anmoder Evida om Leveranceophør af Målerstedet senest den 3. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor 
Leveranceophøret skal træde i kraft. Evida accepterer eller afviser anmodningen senest to (2) timer efter modtagelse af 
anmodningen.  
 
Forsyningen kan dog ikke Afbrydes, hvis Husholdningsforbrugeren modtager levering af gas fra en anden Gasleverandør. 
 

7.3.5.,  Afvisning af Gasleverandørens ophør af forsyningen på et Målersted 

Distributionsselskabet kan afvise en anmodning om forsyningsophør, hvis anmodningen ikke er modtaget inden for de i 
punkt 7.3.2 – 7.3.4 anførte varsler, eller hvis Gasleverandøren ikke har fremsendt den fornødne dokumentation i forbin-
delse med en anmodning i henhold til punkt 7.3.3. 
 
Såfremt en anmodning om forsyningsophør afvises af Distributionsselskabet, fortsætter Gasleverandøren med at forsyne 
Målerstedet. 
 

9.1.7.. Afvisning af Gasleverandørens Leveranceophør på et Målersted 

Evida kan afvise en anmodning om Leveranceophør, hvis anmodningen ikke er modtaget inden for de i punkt 9.1.2. – 
9.1.6. anførte varsler. 
 
Såfremt en anmodning om Leveranceophør afvises af Evida, fortsætter Gasleverandøren med at forsyne Målerstedet. 
 

7.4., Forbrugerens Aftageophør 
 
Gasleverandøren kan ikke rette krav mod Distributionsselskabet som følge af Forbrugerens Aftageophør gennemført i 
overensstemmelse med Regler for Gasdistribution, selvom dette måtte være i strid med Gasleverandørens forsyningsaf-
tale med Forbrugeren. Eventuelle tvister mellem Forbrugeren og Gasleverandøren er Distributionsselskabet uvedkom-
mende. 
 
Distributionsselskabet skal hurtigst muligt efter modtagelse af meddelelse om Forbrugerens Aftageophør underrette den 
hidtidige Gasleverandør om datoen for aftageophørets ikrafttræden. 

9.2.. Kundens Aftageophør 

Gasleverandøren kan ikke rette krav mod Evida som følge af Kundens Aftageophør gennemført i overensstemmelse med 
Regler for Gasdistribution, selvom dette måtte være i strid med Gasleverandørens forsyningsaftale med Kunden. Even-
tuelle tvister mellem Kunden og Gasleverandøren er Evida uvedkommende. 
 
Evida skal hurtigst muligt efter modtagelse af meddelelse om Kundens Aftageophør underrette den nuværende Gasle-
verandør om datoen for aftageophørets ikrafttræden. 
 

7.5.,  Nyt Målersted 
 
I forbindelse med idriftsættelse af et nyt Målersted skal den af Forbrugeren valgte Gasleverandør anmode om Leveran-
dørskift senest den 10. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor Målerstedet ønskes idriftsat. 
 

8.2.. Nyt Målersted 

I forbindelse med idriftsættelse af et nyt Målersted skal den af Kunden valgte Gasleverandør anmode om Tilflytning 
senest Arbejdsdagen før det Gasdøgn, hvor Målerstedet ønskes idriftsat. 
 
Et nyt Målersted kan først tilsluttes af Evida, når en Gasleverandør har gennemført en Tilflytning på Målerstedet. 
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Hvis Forbrugeren ikke selv vælger en Gasleverandør eller den af Forbrugeren valgte Gasleverandør ikke overholder fri-
sten for anmodning om Leverandørskift, tildeler Distributionsselskabet Forsyningspligtselskabet som Gasleverandør på 
Målerstedet i henhold til punkt 7.1. 
 

7.6,  Flytning 
7.6.1., Generelt 

En Forbrugers Flytning indebærer altid et Leverandørskift, idet leverandørforholdet mellem Gasleverandør og den fra-
flyttende Forbruger ophører, og den fraflyttende Forbruger skal afregne naturgasforbrug frem til Skæringsdatoen med 
den hidtidige Gasleverandør. 
 
Den fraflyttende Forbruger (fraflytter) henholdsvis den tilflyttende Forbruger (tilflytter) meddeler Flytning til sin Gasle-
verandør. Anmodning om Flytning til Distributionsselskabet iværksættes af fraflytters Gasleverandør i henhold til punkt 
7.6.2. og tilflytters Gasleverandør i henhold til punkt 7.6.3. 
 
I forbindelse med Flytning har Gasleverandøren ansvaret for at indhente Forbrugerens aflæsning af målerstanden på 
Ikke-timeaflæste Målersteder (Månedsaflæste og Årsaflæste Målersteder) og indberette den til Distributionsselskabet. 
Gasleverandøren har også ansvaret for at indhente relevante oplysninger om Forbrugssteder med mere end ét Måler-
sted, således at aflæsningen af en måler (identificeret ved et målernummer) relateres korrekt til et GSRN (målersteds-
nummer). 
 
Distributionsselskabet aflæser målerstand på Timeaflæste Målersteder. 
 
Et af Distributionsselskabet godkendt Leverandørskift, hvor tidspunktet for Gasleverandørens overtagelse af forsyningen 
ligger efter den af Distributionsselskabet godkendte Skæringsdato for en Flytning, annulleres af Distributionsselskabet 
senest den 1. Arbejdsdag efter Distributionsselskabets modtagelse af meddelelsen om Flytning. 
 

8.. FLYTNING 

8.1.. Introduktion 

Flytning finder anvendelse, når: 

a) et nyt Målersted skal sættes i drift; og 

b) en Kunde flytter fra eller til et Målersted. 
 
8.1.1.. Generelt 

Den fraflyttende Kunde (fraflytter) henholdsvis den tilflyttende Kunde (tilflytter) meddeler Flytning til sin Gasleverandør. 
Anmodning om Flytning til Evida iværksættes af fraflytters Gasleverandør i henhold til punkt 8.1.2. og tilflytters Gasleve-
randør i henhold til punkt 8.1.3. 
 

I forbindelse med Flytning har Gasleverandøren ansvaret for at indhente Kundens aflæsning af Tællerstanden på Ikke-
timeaflæste Målersteder (Månedsaflæste og Årsaflæste Målersteder) og indberette den til Evida. Såfremt Gasleveran-
døren ikke har indberettet Kundens aflæsning af Tællerstanden til Evida på Skæringsdatoen for Flytning, skal Gasleve-
randøren senest 15 Arbejdsdage efter Skæringsdatoen eftersende Kundens aflæsning af Tællerstanden til Evida. Evida 
sender forbrugsdata til Gasleverandøren i henhold til punkt 12. Gasleverandøren har også ansvaret for at indhente rele-
vante oplysninger om Forbrugssteder med mere end ét Målersted, således at aflæsningen af en måler (identificeret ved 
et målernummer) relateres korrekt til et GSRN (målerstedsnummer). 
 
Evida aflæser Tællerstand på Timeaflæste Målersteder og sender forbrugsdata til Gasleverandøren, jf. punkt 12. 
 
Gasleverandøren hæfter for forbruget på et målersted, indtil Kunden er fraflyttet og ny Kunde er tilflyttet, eller frem til 
et gennemført Leveranceophør. 
 

7.6.2., Flytning iværksat af fraflytters Gasleverandør 

Fraflytters Gasleverandør skal meddele Flytning til Distributionsselskabet senest den 8. Arbejdsdag efter Skæringsdatoen 
for Flytning. Fraflytters Gasleverandør meddeler Flytning for hvert Målersted omfattet af en Flytning. 
 
Fraflytters Gasleverandørs EDI-meddelelse om Flytning (flyttemeddelelse) skal indeholde oplysning om: 

a) fraflytters navn; 

b) fraflytters nye adresse, hvortil slutafregning og anden korrespondance skal sendes; 

c) Skæringsdato for Flytning; og 

d) aflæst målerstand på Skæringsdato for Ikke-timeaflæste Målersteder uden konverteringsudstyr. 
 

8.1.2.. Fraflytning iværksat af fraflytters Gasleverandør 

Det er et krav for anmeldelse af Fraflytning af en Kunde på et Målersted, at Gasleverandøren er bekendt med Kundens 
Fraflytning. 
 
Fraflytters Gasleverandør skal meddele Fraflytning til Evida for hvert Målersted omfattet af en Fraflytning. Fraflytters 
Gasleverandør kan tidligst meddele Fraflytning 60 kalenderdage før det Gasdøgn, hvor Fraflytning skal træde i kraft og 
senest Arbejdsdagen før Gasdøgnet for Fraflytningens ikrafttræden. Der kan ikke meddeles Fraflytning med tilbagevir-
kende kraft. 
 
Fraflytters Gasleverandørs EDI-meddelelse om Fraflytning (flyttemeddelelse) skal indeholde oplysning om: 

a) fraflytters navn(e); 

b) fraflytters nye adresse, hvortil slutafregning og anden korrespondance skal sendes; 
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Fraflytters Gasleverandør sender ved Anden Kommunikation en særskilt meddelelse til Distributionsselskabet om aflæst 
målerstand for Ikke-timeaflæste Målersteder med konverteringsudstyr. 
 
Distributionsselskabet skal acceptere eller afvise fraflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, herunder Skæringsdatoen, 
senest 2 timer efter modtagelsen heraf. 
 
Distributionsselskabet afviser fraflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, hvis: 

a) meddelelsen modtages senere end den 8. Arbejdsdag efter Skæringsdatoen for Flytning; eller 

b) meddelelsen ikke indeholder oplysning om fraflytters navn, fraflytters nye adresse samt Skæringsdato for Flyt-
ning. 

 
Distributionsselskabet sender oplysning om forbruget på fraflytters Ikke-timeaflæste Målersteder pr. Skæringsdatoen til 
fraflytters Gasleverandør hurtigst muligt, dog senest 20 Arbejdsdage efter Skæringsdatoen. 
 
Hvis fraflytning vedrører Timeaflæste Målersteder, sender Distributionsselskabet oplysning om forbruget pr. Skærings-
datoen i overensstemmelse med punkt 10.3. 
 

c) Skæringsdato for Fraflytning; og 

d) aflæst Tællerstand på Skæringsdato for Ikke-timeaflæste Målersteder uden konverteringsudstyr. 
 
Fraflytters Gasleverandør sender ved Anden Kommunikation en særskilt meddelelse til Evida om aflæst Tællerstand for 
Ikke-timeaflæste Målersteder med konverteringsudstyr. 
 
Evida skal acceptere eller afvise fraflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, herunder Skæringsdatoen, senest to (2) 
timer efter modtagelsen heraf. 
 
Evida afviser fraflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, hvis: 

a) meddelelsen modtages senere end Arbejdsdagen før Skæringsdatoen for Fraflytning; eller 

b) meddelelsen ikke indeholder oplysning om fraflytters navn, fraflytters nye adresse samt Skæringsdato for Fra-
flytning. 

 
Gasleverandøren kan annullere en Fraflytning til og med Arbejdsdagen før Skæringsdatoen. Evida accepterer eller afviser 
annulleringen senest to (2) timer efter modtagelsen heraf. 
 

7.6.3.,  Flytning iværksat af tilflytters Gasleverandør 

Tilflytters Gasleverandør skal meddele Flytning til Distributionsselskabet senest den 15. Arbejdsdag efter Skæringsda-
toen for Flytning. Tilflytters Gasleverandør meddeler Flytning for hvert Målersted omfattet af en Flytning. 
 
Tilflytters Gasleverandørs EDI-meddelelse om Flytning (flyttemeddelelse) skal indeholde oplysning om: 

a) tilflytters navn; 

b) eventuel fakturaadresse for tilflytter; 

c) Skæringsdato for Flytning; og 

d) aflæst målerstand på Skæringsdato for Ikke-timeaflæste Målersteder uden konverteringsudstyr. 
 
Tilflytters Gasleverandør sender ved Anden Kommunikation en særskilt meddelelse til Distributionsselskabet om aflæst 
målerstand for Ikke-timeaflæste Målersteder med konverteringsudstyr. 
 
Distributionsselskabet skal acceptere eller afvise tilflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, herunder Skæringsdatoen, 
senest 2 timer efter modtagelsen heraf. Såfremt Distributionsselskabet accepterer flyttemeddelelsen, skal Distributions-
selskabet sende Stamdata for Målerstedet til Gasleverandøren senest 24 timer efter Distributionsselskabets accept af 
flyttemeddelelsen. 
 
Distributionsselskabet afviser fraflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, hvis: 

a) meddelelsen modtages senere end den 15. Arbejdsdag efter Skæringsdatoen for Flytning; eller 

b) meddelelsen ikke indeholder oplysning om tilflytters navn samt Skæringsdato for Flytning. 

8.1.3.. Tilflytning iværksat af tilflytters Gasleverandør 

Det er et krav for anmeldelse af Tilflytning, at der foreligger dokumenterbar aftale med Kunden. 
 
Tilflytning kan som hovedregel alene foretages, hvis Kunden ikke allerede er registreret på Målerstedet, og såfremt Kun-
den har indgået en ny forsyningsaftale med en Gasleverandør vedrørende Målerstedet. Der kan ikke anmeldes andre 
Tilflytninger på samme Skæringsdato efterfølgende. 
 
Tilflytters Gasleverandør skal meddele Tilflytning til Evida senest den 15. Arbejdsdag efter Skæringsdatoen for Tilflytning 
og tidligst 60 kalenderdage før Skæringsdatoen. Tilflytters Gasleverandør meddeler Tilflytning for hvert Målersted om-
fattet af en Tilflytning. 
 
Tilflytters Gasleverandørs EDI-meddelelse om Tilflytning (flyttemeddelelse) skal indeholde oplysning om: 

a) tilflytters navn(e); 

b) juridisk adresse og eventuel fakturaadresse for tilflytter; 

c) Skæringsdato for Tilflytning; og 

d) aflæst Tællerstand på Skæringsdato for Ikke-timeaflæste Målersteder uden konverteringsudstyr. 
 
Tilflytters Gasleverandør sender ved Anden Kommunikation en særskilt meddelelse til Evida om aflæst Tællerstand for 
Ikke-timeaflæste Målersteder med konverteringsudstyr. 
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 Evida skal acceptere eller afvise tilflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, herunder Skæringsdatoen, senest to (2) ti-
mer efter modtagelsen heraf. Såfremt Evida accepterer flyttemeddelelsen, skal Evida sende Stamdata for Målerstedet 
til Gasleverandøren senest 24 timer efter Evidas accept af flyttemeddelelsen. 
 
Evida afviser fraflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, hvis: 

c) meddelelsen modtages senere end den 15. Arbejdsdag efter Skæringsdatoen for Tilflytning; eller 

d) meddelelsen ikke indeholder oplysning om tilflytters navn samt Skæringsdato for Tilflytning. 
 
Gasleverandøren kan annullere Tilflytning til og med Arbejdsdagen før Skæringsdatoen. Evida accepterer eller afviser 
annulleringen senest to (2) timer efter modtagelsen heraf. 
 
8.1.3.1.. Fejlagtig tilflytning 

Såfremt Gasleverandøren ønsker at annullere en Tilflytning efter Skæringsdatoen (tilbage i tid), så skal Gasleverandøren 
gennemføre proces for fejlagtig tilflytning: 
 

Det er en forudsætning for at iværksætte processen for fejlagtig tilflytning, at tilflytters Gasleverandør ikke 
har haft grund til at antage, at anmeldelsen af Tilflytning ikke var korrekt. 
 
Gasleverandøren anmelder Tilflytningen som fejlagtig inden tre (3) måneder efter Skæringsdatoen, hvis 
Tilflytningen er sket på et forkert Målersted, eller hvis Gasleverandøren har indtastet forkert Skæringsdato 
i forhold til aftalen med Kunden. 
 
Kunden, der automatisk blev fraflyttet Målerstedet, har krav på at blive ført tilbage til sin hidtidige Gasle-
verandør. Dette gælder dog ikke, hvis den hidtidige Gasleverandør er gået konkurs eller af anden grund 
ikke opfylder betingelserne for at være Gasleverandør. 
 
Hvis den hidtidige Gasleverandør ikke vil acceptere at genoptage leverancen pr. den fejlagtige Skærings-
dato, skal dette meddeles Evida senest tre (3) Arbejdsdage efter, at anmodning om genoptagelse er frem-
sat. Anmodningen betragtes som accepteret, hvis Gasleverandøren ikke svarer inden for fristen. 
 
Hvis den hidtidige Gasleverandør afviser at genoptage leverancen, fordi Kundens aftale med denne i mel-
lemtiden er udløbet, og dette er meddelt Kunden, så giver Evida den nye Gasleverandør besked om at 
fortsætte leverancen. Den hidtidige Gasleverandør kan ikke afvise at genoptage leverancen, fordi Gasleve-
randøren har slutafregnet Kunden. 

 
8.1.3.2.. Sekundær tilflytning 

Ved sekundær tilflytning forstås tilflytning af ejer. Sekundær tilflytning kan ske ved stiltiende accept. 
 
En sekundær tilflytning overskrives, hvis der anmeldes Tilflytning af en anden Kunde til Målerstedet med samme eller 
tidligere Skæringsdato. 
 
Der gælder samme frister som ved almindelig Tilflytning, jf. punkt 8.1.3. 
 

7.6.4., Distributionsselskabets adgang til at fastsætte Skæringsdato og forbrug pr. Skæringsdatoen mv. 

7.6.4.1.,  Der foreligger flyttemeddelelse fra tilflytters Gasleverandør, men ikke fra fraflytters Gasleverandør 

8.1.4.. Evidas adgang til at fastsætte Skæringsdato og forbrug pr. Skæringsdato m.v. 

8.1.4.1.. Der foreligger flyttemeddelelse fra tilflytters Gasleverandør, men ikke fra fraflytters Gasleverandør 
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Hvis Distributionsselskabet konstaterer, at der på et Målersted foreligger en flyttemeddelelse fra tilflytters Gasleveran-
dør, og at der ikke foreligger en flyttemeddelelse fra fraflytters Gasleverandør senest den 8. Arbejdsdag efter Skærings-
datoen i tilflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, betragter Distributionsselskabet flyttemeddelelsen fra tilflytters 
Gasleverandør som en flyttemeddelelse fra fraflytters Gasleverandør. 
 
Fraflytters Gasleverandør kan ikke rette krav mod Distributionsselskabet som følge af Flytning gennemført i overens-
stemmelse med Regler for Gasdistribution, selvom dette måtte være i strid med forsyningsaftalen mellem fraflytters 
Gasleverandør og Forbrugeren. Eventuelle tvister mellem Forbrugeren og fraflytters Gasleverandør er Distributionssel-
skabet uvedkommende. 
 
Distributionsselskabet sender en meddelelse til fraflytters Gasleverandør om, at forsyningen ophører på Skæringsdatoen 
i tilflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse. Distributionsselskabet sender endvidere en besked til fraflytter med oplys-
ning om, at Distributionsselskabet, på baggrund af oplysninger modtaget fra tilflytters Gasleverandør, anser Forbrugeren 
for fraflyttet pr. Skæringsdatoen. Distributionsselskabet sender meddelelsen til fraflytters Gasleverandør og beskeden 
til fraflytter senest 1 Arbejdsdag efter modtagelsen af flyttemeddelelsen fra tilflytters Gasleverandør, dog tidligst den 9. 
Arbejdsdag efter Skæringsdatoen. 
 
Hvis der er tale om et Ikke-timeaflæst Målersted, sender Distributionsselskabet oplysning om forbruget på Målerstedet 
pr. Skæringsdatoen til fraflytters Gasleverandør hurtigst muligt, dog senest den 20. Arbejdsdag efter Skæringsdatoen. 
Hvis der er tale om et Timeaflæst Målersted sender Distributionsselskabet oplysning om forbruget pr. Skæringsdato til 
fraflytters Gasleverandør i overensstemmelse med punkt 10.3. 
 

Hvis Evida konstaterer, at der på et Målersted foreligger en flyttemeddelelse fra tilflytters Gasleverandør, og at der ikke 
foreligger en flyttemeddelelse fra fraflytters Gasleverandør senest Arbejdsdagen før Skæringsdatoen i tilflytters Gasle-
verandørs flyttemeddelelse, betragter Evida flyttemeddelelsen fra tilflytters Gasleverandør som en flyttemeddelelse fra 
fraflytters Gasleverandør. 
 
Fraflytters Gasleverandør kan ikke rette krav mod Evida som følge af Fraflytning gennemført i overensstemmelse med 
Regler for Gasdistribution, selvom dette måtte være i strid med forsyningsaftalen mellem fraflytters Gasleverandør og 
Kunden. Eventuelle tvister mellem Kunden og fraflytters Gasleverandør er Evida uvedkommende. 
 
Evida sender en meddelelse til fraflytters Gasleverandør om, at forsyningen ophører på Skæringsdatoen i tilflytters Gas-
leverandørs flyttemeddelelse. Evida sender endvidere en besked til fraflytter med oplysning om, at Evida, på baggrund 
af oplysninger modtaget fra tilflytters Gasleverandør, anser Kunden for fraflyttet pr. Skæringsdatoen. Evida sender med-
delelsen til fraflytters Gasleverandør og beskeden til fraflytter i løbet af én (1) Arbejdsdag efter modtagelsen af flytte-
meddelelsen fra tilflytters Gasleverandør. 
 
Evida sender oplysning om forbruget på Målerstedet pr. Skæringsdatoen til fraflytters Gasleverandør i overensstem-
melse med punkt 12. 
 

7.6.4.2.,   Der foreligger flyttemeddelelse fra fraflytters Gasleverandør, men ikke fra tilflytters Gasleverandør 

Hvis Distributionsselskabet konstaterer, at der på et Målersted foreligger en flyttemeddelelse fra fraflytters Gasleveran-
dør, og at der ikke foreligger en flyttemeddelelse fra tilflytters Gasleverandør, tildeler Distributionsselskabet Forsynings-
pligtselskabet som Gasleverandør på Målerstedet i henhold til punkt 7.1 fra og med Skæringsdatoen i fraflytters Gasle-
verandørs flyttemeddelelse. Distributionsselskabet forsøger at identificere tilflytter og sender senest den 1. Arbejdsdag 
efter modtagelsen af flyttemeddelelsen fra fraflytters Gasleverandør et velkomstbrev til tilflytter med oplysning om Skæ-
ringsdato for Flytning samt anmodning om oplysning om Forbrugerens navn, hvis dette ikke foreligger, når Distributions-
selskabet sender velkomstbrevet. 
 
Distributionsselskabet oplyser i velkomstbrevet, at Forbrugeren skal melde Flytning via en Gasleverandør, og Distributi-
onsselskabet opfordrer til, at tilflytter finder en Gasleverandør, således at Gasleverandøren kan nå at melde Flytning 
senest den 15. Arbejdsdag efter den af fraflytters Gasleverandør oplyste Skæringsdato. Endvidere henvises til gaspris-
guiden. 
 
Distributionsselskabet oplyser i velkomstbrevet, at tilflytter får Forsyningspligtselskabet som Gasleverandør, medmindre 
Distributionsselskabet senest den 15. Arbejdsdag efter den af fraflytters Gasleverandør oplyste Skæringsdato har mod-
taget en meddelelse om tilflytning fra en Gasleverandør, og at det herefter kun er muligt at skifte Gasleverandør med 
normalt varsel (10 Arbejdsdage fremadrettet), jf. punkt 7.2. 
 

8.1.4.2.. Der foreligger flyttemeddelelse fra fraflytters Gasleverandør, men ikke fra tilflytters Gasleverandør 

Hvis Evida konstaterer, at der på et Målersted foreligger en flyttemeddelelse fra fraflytters Gasleverandør, og at der ikke 
foreligger en flyttemeddelelse fra tilflytters Gasleverandør inden eller på Skæringsdatoen for Fraflytning, fraflytter Evida 
den hidtidige Kunde og indsætter den hidtidige Gasleverandør som sekundær tilflytning. Gasleverandøren forbliver så-
ledes den samme og hæfter fortsat for betalinger relateret til Målerstedet, indtil Gasleverandøren eller ny Gasleverandør 
anmelder Tilflytning, eller der gennemføres Leveranceophør med Afbrydelse af Målerstedet. 
 
Hvis Gasleverandøren ikke kan identificere tilflytter, så kan Gasleverandøren tilflytte ejeren som en sekundær tilflytning. 
 
Indgår Gasleverandøren en gyldig aftale med ejeren af Målerstedsadressen eller en anden Kunde efter Skæringsdatoen 
for Fraflytning, kan Gasleverandøren meddele Tilflytning af den nye Kunde til Evida til Skæringsdatoen for Fraflytningen, 
jf. tidsfristerne herfor i punkt 8.1.3. 
 
Indgår Gasleverandøren ikke en aftale med ejeren eller en ny Kunde, kan Gasleverandøren anmode Evida om Leveran-
ceophør og Afbrydelse i henhold til punkt 9 og 19.  
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Hvis Distributionsselskabet frem til og med den 15. Arbejdsdag efter den af fraflytters Gasleverandør meddelte Skæ-
ringsdato modtager en meddelelse om Flytning fra tilflytters Gasleverandør, håndteres denne efter bestemmelserne i 
7.6.3. 
 
Hvis Distributionsselskabet frem til og med den 15. Arbejdsdag efter den af fraflytters Leverandør meddelte Skærings-
dato ikke modtager en meddelelse om Flytning fra tilflytters Gasleverandør, sender Distributionsselskabet senest den 
16. Arbejdsdag efter Skæringsdatoen en meddelelse til Forsyningspligtselskabet om overtagelse af forsyningen af Måler-
stedet pr. Skæringsdato i henhold til punkt 7.1. Samtidig sender Distributionsselskabet Stamdata for Målerstedet til For-
syningspligtselskabet. 
 
Såfremt Distributionsselskabet ikke har modtaget oplysning om tilflytter fra en Gasleverandør, og det ikke har været 
muligt for Distributionsselskabet at identificere tilflytter, gælder følgende: 

a) Såfremt Distributionsselskabet har viden om, at Målerstedet er tilknyttet et lejemål, og Distributionsselskabet 
kender ejeren af lejemålet, indsætter Distributionsselskabet ejeren af lejemålet som ny Forbruger (tilflytter) pr. 
Skæringsdatoen. Distributionsselskabet underretter ejeren herom på baggrund af kravene hertil i lovgivningen 
mm. 

b) I situationer, som ikke er omfattet af a), kan Distributionsselskabet afbryde forsyningen på anmodning fra For-
syningspligtselskabet i henhold til processen i Bilag 2. 

 
7.6.4.3.,  Målerstand for Ikke-timeaflæste Målersteder 

Hvis fraflytters Gasleverandør ikke meddeler Distributionsselskabet aflæst målerstand, jf. punkt 7.6.2, anvender Distri-
butionsselskabet den af tilflytters Gasleverandør meddelte aflæsning, jf. punkt 7.6.3. 
 
Hvis tilflytters Gasleverandør ikke meddeler Distributionsselskabet aflæst målerstand, jf. punkt 7.6.3, anvender Distribu-
tionsselskabet den af fraflytters Gasleverandør oplyste aflæsning, jf. punkt 7.6.2. 
 
Hvis hverken fraflytters eller tilflytters Gasleverandør meddeler Distributionsselskabet aflæst målerstand, rykker Distri-
butionsselskabet fraflytter og tilflytter for meddelelse om aflæsning. Modtager Distributionsselskabet fortsat ikke med-
delelse om aflæsning, beregner Distributionsselskabet målerstanden pr. Skæringsdatoen. Beregningen kan ske på grund-
lag af en aflæsning foretaget af Distributionsselskabet hos Forbrugeren eller på baggrund af fraflytters senest meddelte 
aflæsning. 
 
Hvis der foreligger meddelelser fra både tilflytters og fraflytters Gasleverandør, og der er uoverensstemmelse mellem 
de meddelte aflæsninger, foretager Distributionsselskabet en validering heraf, om fornødent på grundlag af en kontrol-
aflæsning foretaget af Distributionsselskabet hos Forbrugeren. 
 
Distributionsselskabets fastsættelse af målerstand pr. Skæringsdato har bindende virkning for alle parter. 
 
Distributionsselskabet er berettiget til at opkræve et gebyr af Gasleverandøren for indhentning af en aflæsning af måler-
standen for Ikke-timeaflæste Målersteder, hvis Gasleverandøren ikke oplyser aflæst målerstand i henhold til punkt 7.6.2 
og 7.6.3. 
 

8.1.4.3.. Tællerstand for Ikke-timeaflæste Målersteder 

Hvis fraflytters Gasleverandør ikke meddeler Evida aflæst Tællerstand, jf. punkt 8.1.2, anvender Evida den af tilflytters 
Gasleverandør meddelte aflæsning, jf. punkt 8.1.3. 
 
Hvis tilflytters Gasleverandør ikke meddeler Evida aflæst Tællerstand, jf. punkt 8.1.3, anvender Evida den af fraflytters 
Gasleverandør oplyste aflæsning, jf. punkt 8.1.2. 
 
Modtager Evida ikke meddelelse om aflæsning, beregner Evida Tællerstanden pr. Skæringsdatoen som Estimeret for-
brug, jf. punkt 12. Beregningen kan ske på grundlag af en aflæsning foretaget af Evida hos Kunden eller på baggrund af 
fraflytters senest meddelte aflæsning. 
 
Hvis der foreligger meddelelser fra både tilflytters og fraflytters Gasleverandør, og der er uoverensstemmelse mellem 
de meddelte aflæsninger, foretager Evida en validering heraf, om fornødent på grundlag af en kontrolaflæsning foretaget 
af Evida hos Kunden. 
 
Evidas fastsættelse af Tællerstand pr. Skæringsdato har bindende virkning for alle parter. 
 
Evida er berettiget til at opkræve et gebyr af Gasleverandøren for indhentning af en aflæsning af Tællerstand for Ikke-
timeaflæste Målersteder, hvis Gasleverandøren ikke oplyser aflæst Tællerstand i henhold til punkt 8.1.2 og 8.1.3. 
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7.6.4.4.,  Skæringsdato 

Hvis der foreligger flyttemeddelelse fra både fraflytters og tilflytters Gasleverandører, og der ikke er sammenfald mellem 
de meddelte Skæringsdatoer, administrerer Distributionsselskabet efter følgende retningslinjer: 

a) hvis der er enighed om den aflæste målerstand, fastsætter Distributionsselskabet Skæringsdatoen til den tidlig-
ste af de to meddelte Skæringsdatoer; og 

b) hvis der ikke er enighed om den aflæste målerstand, foretager Distributionsselskabet en samlet vurdering og 
fastsætter med bindende virkning for alle parter en Skæringsdato samtidig med fastlæggelsen af målerstand pr. 
den af Distributionsselskabet fastsatte Skæringsdato. 

 

8.1.4.4.. Skæringsdato 

Ved Flytning er Skæringsdatoen kl. 06.00 på den dato, hvor den tilflyttende Kundes Gasleverandør påbegynder forsynin-
gen af Målerstedet, og hvor aftaleforholdet mellem den tilflyttende Kunde og Evida træder i kraft. 
 
Hvis der foreligger flyttemeddelelse fra både fraflytters og tilflytters Gasleverandører, og der ikke er sammenfald mellem 
de meddelte Skæringsdatoer, er nedenstående gældende:  
 
Tilflytter hæfter fra anmodet Skæringsdato for Tilflytning, og fraflytter hæfter frem til anmodet Skæringsdato for Fraflyt-
ning. Fraflytters Gasleverandør hæfter for perioden fra Skæringsdato for Fraflytning frem til Skæringsdato for Tilflytning, 
eller til der er gennemført Leveranceophør på anmodning fra ejer. 
 
Hvis der ikke er enighed om den aflæste Tællerstand, foretager Evida en samlet vurdering og fastsætter med bindende 
virkning for alle parter Tællerstand pr. Skæringsdato.  
 

 10.. KRYDSENDE PROCESSER 

10.1.. Krydsende processer vedrørende Leverandørskift og Leveranceophør 

Dette afsnit vedrører de tilfælde, hvor den nye Gasleverandør har anmeldt Leverandørskift i henhold til punkt 7, og den 
hidtidige Gasleverandør ligeledes har anmeldt et Leveranceophør i henhold til punkt 9. 
 
10.1.1.. Leverandørskift og Leveranceophør på samme Skæringsdato 

Såfremt den nye Gasleverandør har anmeldt Leverandørskift til en Skæringsdato, hvor der i forvejen er anmeldt et Leve-
ranceophør, så annullerer Evida Leveranceophøret og underretter den hidtidige Gasleverandør herom. Annullering af 
Leveranceophøret sker dog først efter udløbet af annulleringsfristen for Leverandørskiftet.  
 
Såfremt der er aftaleforhold mellem Kunden og Evida, der gør, at Evida er berettiget til at foretage Afbrydelse, så gen-
nemfører Evida Afbrydelse i henhold til processen i punkt 19. Det anmeldte Leverandørskift gennemføres dog ligeledes, 
men der vil i praksis være/blive afbrudt for forsyningen til Kunden. 
 
10.1.2.. Leverandørskift ligger før Skæringsdato for Leveranceophør 

Såfremt den nye Gasleverandør har anmeldt Leverandørskift til en Skæringsdato, der ligger før Skæringsdatoen for et i 
forvejen anmeldt Leveranceophør af den hidtidige Gasleverandør, så annullerer Evida Leveranceophøret og underretter 
den hidtidige Gasleverandør herom. Annullering af Leveranceophøret sker dog først efter udløbet af annulleringsfristen 
for Leverandørskiftet. 
 
Såfremt der er aftaleforhold mellem Kunden og Evida, der gør, at Evida er berettiget til at foretage Afbrydelse, så gen-
nemfører Evida Afbrydelse i henhold til processen i punkt 19. Det anmeldte Leverandørskift gennemføres dog ligeledes, 
men der vil i praksis være/blive afbrudt for forsyningen til Kunden. 
 
10.1.3.. Leverandørskift ligger efter Skæringsdato for Leveranceophør 

Såfremt den nye Gasleverandør har anmeldt Leverandørskift, der ligger efter Skæringsdatoen for et i forvejen anmeldt 
Leveranceophør, men inden Afbrydelse af Målerstedet har fundet sted, så annullerer Evida Leveranceophøret og under-
retter den hidtidige Gasleverandør herom. Annullering af Leveranceophøret sker dog først efter udløbet af annullerings-
fristen for Leverandørskiftet. Hvis Afbrydelse af Målerstedet er gennemført, så annullerer Evida derimod Leverandørskif-
tet, hvorefter Tilflytning vil være nødvendigt, før der kan Genåbnes. 
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Såfremt der er aftaleforhold mellem Kunden og Evida, der gør, at Evida er berettiget til at foretage Afbrydelse, så gen-
nemfører Evida Afbrydelse i henhold til processen i punkt 19. Leverandørskiftet gennemføres, men der kan være afbrudt 
for gasforsyningen. Når aftaleforholdet mellem Kunden og Evida er i orden, kan der ske Genåbning af Målerstedet. Gen-
åbning kræver, at der anmodes om Tilflytning i henhold til processen i punkt 8.1.3. og herefter om Genåbning efter 
processen i punkt 20.  
 
 
10.2.. Krydsende processer vedrørende Leverandørskift, Leveranceophør og Tilflytning 

En anmeldt Tilflytning har generelt forrang i forhold til Fraflytning, Leverandørskift og Leveranceophør. 
 
Se krydsende processer for Tilflytning og Fraflytning under punkt 8.  
 
10.2.1.. Tilflytning og Leverandørskift eller Leveranceophør på samme Skæringsdato 

Såfremt tilflytters Gasleverandør har anmeldt Tilflytning til en Skæringsdato, hvor der ligeledes er anmeldt Leverandør-
skift eller Leveranceophør, så annullerer Evida Leverandørskiftet/Leveranceophøret og underretter den anden Gasleve-
randør herom. Annullering af Leverandørskift/Leveranceophør sker dog først efter udløbet af annulleringsfristen for Til-
flytning. 
 
Såfremt der er aftaleforhold mellem Kunden og Evida, der gør, at Evida er berettiget til at foretage Afbrydelse, så gen-
nemfører Evida Afbrydelse i henhold til processen i punkt 19. 
 
10.2.2.. Tilflytning ligger før Skæringsdato for Leverandørskift eller Leveranceophør 

Såfremt tilflytters Gasleverandør anmelder Tilflytning til en Skæringsdato, der ligger før Skæringsdatoen for et anmeldt 
Leverandørskift/Leveranceophør, så annullerer Evida Leverandørskiftet/Leveranceophøret og underretter den anden 
Gasleverandør herom. Annullering af Leverandørskift/Leveranceophør sker dog først efter udløbet af annulleringsfristen 
for Tilflytning. 
 
Såfremt der er aftaleforhold mellem Kunden og Evida, der gør, at Evida er berettiget til at foretage Afbrydelse, og denne 
proces er igangsat, så annulleres Evidas proces for Afbrydelse efter udløbet af annulleringsfristen for Tilflytning. 
 
10.2.3.. Tilflytning ligger efter Skæringsdato for Leverandørskift eller Leveranceophør 

Såfremt tilflytters Gasleverandør anmelder Tilflytning til en Skæringsdato, der ligger efter Skæringsdatoen for et anmeldt 
Leverandørskift/Leveranceophør, så gennemføres Leverandørskift/Leveranceophør, og Tilflytning gennemføres tilsva-
rende efterfølgende 
 
Såfremt der er aftaleforhold mellem Kunden og Evida, der gør, at Evida er berettiget til at foretage Afbrydelse, så gen-
nemfører Evida Afbrydelsen. Tilflytningen gennemføres efterfølgende, men Evida afviser Genåbning, såfremt der er tale 
om den samme Kunde som hidtil på Målerstedet, og aftaleforholdet med Evida ikke er i orden. Genåbning kræver ny 
anmodning herom. 
 
 

8.,  MÅLING 

8.1.,  Distributionsselskabets opgaver i forbindelse med måling 

Distributionsselskabet har følgende opgaver vedrørende måling: 

11.. MÅLING 

11.1.. Evidas opgaver i forbindelse med måling 

Evida har følgende opgaver vedrørende måling: 
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a) at etablere, drive og vedligeholde de Gasmålesystemer, som måler naturgasforbruget på det enkelte Målersted 
samt de naturgasmængder, som overføres mellem to Distributionsområder; 

b) at sikre hjemtagelsen, registreringen og valideringen af målt forbrug på hvert Målersted; 

c) at allokere brændværdier på de enkelte Målersteder; 

d) at beregne forbruget i tilfælde af manglende forbrugsdata; og 

e) at henføre det målte forbrug entydigt til en Forbruger og til Gasleverandøren på de enkelte Målersteder. 
 
Distributionsselskabet skal varetage opgaver vedrørende måling i overensstemmelse med Kontrolmanualerne. 
 
Distributionsselskabet skal sikre, at der foretages forbrugsaflæsning eller en beregning af forbruget på et Målersted i 
følgende tilfælde: 

a) fast periodisk aflæsning, jf. punkterne 8.2.1 – 8.2.3; 

b) på datoen for ikrafttræden af et Leverandørskift; 

c) på datoen for et Målersteds overgang fra at være timeaflæst eller ikke-timeaflæst; 

d) på datoen for afbrydelse af forsyningen på eller ændringer/nedtagelse af et gasforsyningsanlæg; og 

e) på datoen hvor Målerstedet overgår fra at være årsaflæst til at være månedsaflæst. 
 

Distributionsselskabet skal i tilfælde af fejl på et Gasmålesystem eller fejl i håndteringen af forbrugsdata fastlægge et 
korrigeret forbrug. 
 
 
 

8.2., Fast periodisk aflæsning 

8.2.1.,  Timeaflæst forbrug 

Distributionsselskabet indhenter dagligt umiddelbart efter et Gasdøgns udløb måledata for timeforbruget det forudgå-
ende Gasdøgn på hvert enkelt Timeaflæste Målersted. 
 
 
 
 

8.2.2.,  Månedsaflæst forbrug 

Distributionsselskabet indhenter oplysninger om Månedsforbruget på et Månedsaflæst Målersted enten ved fjernaflæs-
ning eller ved at Forbrugeren foretager måleraflæsning og indberetter den aflæste målerstand til Distributionsselskabet, 
f.eks. ved brug af aflæsningskort. 
 
Såfremt Distributionsselskabet ikke har modtaget Forbrugerens indberetning om målerstand rettidigt, beregner Distri-
butionsselskabet Månedsforbruget for det pågældende Målersted. Distributionsselskabet kan beregne Månedsforbru-
get op til fem Gasmåneder i træk. Herefter skal Distributionsselskabet aflæse målerstanden på Målerstedet. 

a) at etablere, drive og vedligeholde de Gasmålesystemer, som måler gasforbruget på det enkelte Målersted samt 
de gasmængder, som overføres mellem to Distributionsområder; 

b) at sikre hjemtagelsen, registreringen og valideringen af målt forbrug på hvert Målersted; 

c) at allokere brændværdier på de enkelte Målersteder; 

d) at estimere (beregne) forbruget i tilfælde af manglende forbrugsdata; og 

e) at henføre det målte forbrug entydigt til en Kunde og til Gasleverandøren på de enkelte Målersteder. 
 
Evida skal varetage opgaver vedrørende måling i overensstemmelse med Kontrolmanualerne. 
 
Evida skal sikre, at der foretages forbrugsaflæsning eller estimering af forbruget på et Målersted i følgende tilfælde: 

i. fast periodisk aflæsning, jf. punkterne 11.2.1 – 11.2.3; 

ii. på datoen for ikrafttræden af et Leverandørskift, Flytning eller Leveranceophør; 

iii. på datoen for et Målersteds overgang fra at være timeaflæst eller ikke-timeaflæst; 

iv. på datoen for Afbrydelse af forsyningen på eller ændringer/nedtagelse af et gasforsyningsanlæg; og 

v. på datoen hvor Målerstedet overgår fra at være årsaflæst til at være månedsaflæst. 
 

Evida skal i tilfælde af fejl på et Gasmålesystem eller fejl i håndteringen af forbrugsdata fastlægge et korrigeret forbrug. 
 

11.2.. Fast periodisk aflæsning 

11.2.1.. Timeaflæst forbrug 

Evida indhenter dagligt umiddelbart efter et Gasdøgns udløb måledata for timeforbruget det forudgående Gasdøgn på 
hvert enkelt Timeaflæste Målersted. 
 
 
 
 
 
 
11.2.2.. Månedsaflæst forbrug 

Evida indhenter oplysninger om Månedsforbruget på et Månedsaflæst Målersted enten ved fjernaflæsning eller ved, at 
Kunden foretager måleraflæsning og indberetter den aflæste Tællerstand til Evida, f.eks. ved brug af aflæsningskort. 
 
Såfremt Evida ikke har modtaget Kundens indberetning om Tællerstand rettidigt, beregner Evida Månedsforbruget for 
det pågældende Målersted. Evida kan beregne Månedsforbruget op til fem (5) Gasmåneder i træk. Herefter skal Evida 
aflæse Tællerstanden på Målerstedet. 
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8.2.3.,  Årsaflæst forbrug 

Distributionsselskabet indhenter oplysninger om Årsforbruget på et Årsaflæst Målersted ved at Forbrugeren foretager 
måleraflæsning og indberetter den aflæste målerstand til Distributionsselskabet, f.eks. ved brug af aflæsningskort. 
 
Såfremt Distributionsselskabet ikke har modtaget Forbrugerens indberetning om målerstanden rettidigt, beregner Di-
stributionsselskabet Årsforbruget for det pågældende Målersted. Distributionsselskabet kan beregne Årsforbruget op til 
to Gasår i træk. Herefter skal Distributionsselskabet aflæse målerstanden på Målerstedet. 
 

8.2.4.,  Håndtering af negativt forbrug 

Negativt forbrug må ikke forekomme på et Målersted. Hvis Distributionsselskabet som resultat af en måleraflæsning 
registrerer et negativt forbrug, og den pågældende måleraflæsning er behørigt Valideret, skal Distributionsselskabet ved 
anvendelse af bedste skøn regulere tidligere registrerede aflæsninger, således at der ikke i nogen aflæsningsperiode 
forekommer negativt forbrug. 
 

8.3.,  Krav til Gasmålesystemer 

Såfremt Distributionsselskabet konstaterer eller får en særlig begrundet mistanke om ukorrekt måling, skal Distributi-
onsselskabet iværksætte følgende: 

a) for Timeaflæste Gasmålesystemer: hvis nødvendigt udskifte komponenter samt orientere Gasleverandør og 
Forbruger om den særligt begrundede mistanke senest 5 Arbejdsdage efter at mistanken er opstået; og 

b) for Ikke-timeaflæste Gasmålesystemer: hvis nødvendigt udskifte komponenter hurtigst muligt (hvis Distributi-
onsselskabet har sendt forbrugsdata for en periode omfattet af den formodede ukorrekte måling, skal det dog 
ske senest 25 Arbejdsdage efter at den særligt begrundede mistanke opstod hos Distributionsselskabet) samt 
orientere Gasleverandør og Forbruger om den særligt begrundede mistanke senest 5 Arbejdsdage efter, at mis-
tanken er opstået. 

 
Har Gasleverandøren en særlig begrundet mistanke om ukorrekt måling, skal Gasleverandøren henvende sig til Distribu-
tionsselskabet samme dag, som mistanken er opstået. Henvender en Forbruger sig til Gasleverandøren med en mistanke 
om ukorrekt måling, skal Gasleverandøren give Distributionsselskabet meddelelse herom samme dag. 
 
Gasleverandøren eller Forbrugeren kan til enhver tid anmode Distributionsselskabet om en kalibrering af Gasmålesyste-
met. Distributionsselskabet skal herefter sørge for, at kalibreringen sker så hurtigt som praktisk muligt. Hvis en part 
anmoder om det, og det er teknisk muligt, bestemmes Gasmålesystemets fejlvisning ved kalibrering på et akkrediteret 
institut. Hvis kalibrering på et akkrediteret institut ikke er mulig, benytter Distributionsselskabet en anden uvildig instans 
til kalibreringen. Distributionsselskabet informerer Gasleverandøren og Forbrugeren om resultatet af kalibreringen, som 
er bindende for parterne. Distributionsselskabet sender efter anmodning en kopi af kalibreringsrapporten til Gasleve-
randøren og Forbrugeren. 
 

11.2.3.. Årsaflæst forbrug 

Evida indhenter oplysninger om Årsforbruget på et Årsaflæst Målersted ved at Kunden foretager måleraflæsning og ind-
beretter den aflæste Tællerstand til Evida, f.eks. ved brug af aflæsningskort. 
 
Såfremt Evida ikke har modtaget Kundens indberetning om Tællerstanden rettidigt, beregner Evida Årsforbruget for det 
pågældende Målersted. Evida kan beregne Årsforbruget op til to (2) Gasår i træk. Efter to (2) på hinanden følgende 
beregnede Årsforbrug skal Evida aflæse Tællerstanden på Målerstedet. 
 
 
11.2.4.. Håndtering af negativt forbrug 

Negativt forbrug må ikke forekomme på et Målersted. Hvis Evida som resultat af en måleraflæsning registrerer et nega-
tivt forbrug, og den pågældende måleraflæsning er behørigt Valideret, skal Evida ved anvendelse af bedste skøn regulere 
tidligere registrerede aflæsninger, således at der ikke i nogen aflæsningsperiode forekommer negativt forbrug. 
 
 
11.3.. Krav til Gasmålesystemer 

Såfremt Evida konstaterer eller får en særlig begrundet mistanke om ukorrekt måling, skal Evida iværksætte følgende: 

a) for Timeaflæste Gasmålesystemer: hvis nødvendigt udskifte komponenter samt orientere Gasleverandør og 
Kunde om den særligt begrundede mistanke senest fem (5) Arbejdsdage efter at mistanken er opstået; og 

b) for Ikke-timeaflæste Gasmålesystemer: hvis nødvendigt udskifte komponenter hurtigst muligt (hvis Evida har 
sendt forbrugsdata for en periode omfattet af den formodede ukorrekte måling, skal det dog ske senest 25 
Arbejdsdage efter, at den særligt begrundede mistanke opstod hos Evida) samt orientere Gasleverandør og 
Kunde om den særligt begrundede mistanke senest fem (5) Arbejdsdage efter, at mistanken er opstået. 

 
Har Gasleverandøren en særlig begrundet mistanke om ukorrekt måling, skal Gasleverandøren henvende sig til Evida 
samme dag, som mistanken er opstået. Henvender en Kunde sig til Gasleverandøren med en mistanke om ukorrekt 
måling, skal Gasleverandøren give Evida meddelelse herom samme dag. 
 
Gasleverandøren eller Kunden kan til enhver tid anmode Evida om en kalibrering af Gasmålesystemet. Evida skal herefter 
sørge for, at kalibreringen sker så hurtigt som praktisk muligt. Hvis en part anmoder om det, og det er teknisk muligt, 
bestemmes Gasmålesystemets fejlvisning ved kalibrering på et akkrediteret institut. Hvis kalibrering på et akkrediteret 
institut ikke er muligt, benytter Evida en anden uvildig instans til kalibreringen. Evida informerer Gasleverandøren og 
Kunden om resultatet af kalibreringen, som er bindende for parterne. Evida sender efter anmodning en kopi af kalibre-
ringsrapporten til Gasleverandøren og Kunden. 
 
Såfremt kalibreringen viser, at Gasmålesystemet måler i overensstemmelse med Kontrolmanualerne, skal den part, som 
har anmodet om en kalibrering, betale omkostningerne forbundet med kalibreringen og udskiftningen af Gasmålesyste-
met. Viser kalibreringen, at Gasmålesystemet ikke måler korrekt, betaler Evida omkostningerne forbundet med kalibre-
ringen og udskiftningen af Gasmålesystemet. 
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Såfremt kalibreringen viser, at Gasmålesystemet måler i overensstemmelse med Kontrolmanualerne, skal den part, som 
har anmodet om en kalibrering, betale omkostningerne forbundet med kalibreringen og udskiftningen af Gasmålesyste-
met. Viser kalibreringen, at Gasmålesystemet ikke måler korrekt, betaler Distributionsselskabet omkostningerne forbun-
det med kalibreringen og udskiftningen af Gasmålesystemet. 
 

8.4.,  Metode til opgørelse af forbrug 

Distributionsselskabet opgør og oplyser naturgasforbruget i kWhø, som er den varmemængde udtrykt i kWh, der udvikles 
ved forbrænding af naturgas ved øvre brændværdi. Øvre brændværdi er den varmemængde, der udvikles ved forbræn-
ding af en M3 naturgas under konstant tryk, når naturgas og luft til forbrændingen har temperaturen 25°C, idet forbræn-
dingsprodukterne bringes til 25°C, og det ved forbrændingen dannede vand er til stede i flydende tilstand. Øvre brænd-
værdi angives i kWhø/M3 eller MJ/M3ø. 
 
Distributionsselskabets og Gasleverandørens grundlag for afregning af Forbrugerne skal være forbruget opgjort i kWhø. 
 
SKATs satser for energiafgifter tager udgangspunkt i en M3 naturgas med et energiindhold på 39,6 MJ/ M3 = 11 kWhn/M3 
(en afregningskubikmeter). 
 
Distributionsselskabet og Gasleverandøren er forpligtet til at anvende en fast omregningsfaktor på pt. 12,157 kWhø/M3 
ved omregning fra kWhø til afregningskubikmeter (den faste omregningsfaktor er bestemt i den til enhver tid gældende 
lovgivning). 
 

11.4.. Metode til opgørelse af forbrug 

Evida opgør og oplyser gasforbruget i kWhø, som er den varmemængde udtrykt i kWh, der udvikles ved forbrænding af 
gas ved øvre brændværdi. Øvre brændværdi er den varmemængde, der udvikles ved forbrænding af en M3 gas under 
konstant tryk, når gas og luft til forbrændingen har temperaturen 25°C, idet forbrændingsprodukterne bringes til 25°C, 
og det ved forbrændingen dannede vand er til stede i flydende tilstand. Øvre brændværdi angives i kWhø/M3 eller 
MJ/M3ø. 
 
Evidas og Gasleverandørens grundlag for afregning af Kunderne skal være forbruget opgjort i kWhø. 
 
SKATs satser for energiafgifter tager udgangspunkt i en M3 gas med et energiindhold på 39,6 MJ/ M3 = 11 kWhn/M3 (en 
afregningskubikmeter). 
 
Evida og Gasleverandøren er forpligtet til at anvende en fast omregningsfaktor på pt. 12,157 kWhø/M3 ved omregning 
fra kWhø til afregningskubikmeter (den faste omregningsfaktor er bestemt i den til enhver tid gældende lovgivning). 
 

9.,  GRUNDLAGET FOR GASLEVERANDØRENS AFREGNING MED FORBRUGEREN 

Distributionsselskabet skal sende forbrugsdata (afregningsvalidt forbrug) til Gasleverandøren med henblik på Gasleve-
randørens fakturering af sine Forbrugere. Kommunikation af forbrugsdata skal ske inden for følgende frister: 

a) for Timeaflæste Målersteder: Valideret timeforbrug i den forudgående Gasmåned senest kl. 16.00 den 6. Ar-
bejdsdag i måneden; 

b) for Månedsaflæste Målersteder: Månedsforbruget den forudgående Gasmåned senest den 10. Arbejdsdag i 
måneden, hvis Distributionsselskabet modtager Forbrugerens indberetning om målerstand rettidigt. Ved mang-
lende rettidig indberetning fremsender Distributionsselskabet et beregnet Månedsforbrug senest den 20. Ar-
bejdsdag i måneden; og  

c) for Årsaflæste Målersteder: Årsforbruget senest den 20. Arbejdsdag efter aflæsningsdagen, hvis Distributions-
selskabet modtager Forbrugerens indberetning om forbrug rettidigt. Aflæsningsdagen er den dag, hvor Distri-
butionsselskabet har bestemt, at Forbrugeren skal aflæse sit forbrug på Gasmålesystemet. Ved manglende ret-
tidig modtagelse af forbrugsaflæsning fra Forbrugeren fremsender Distributionsselskabet beregnet Årsforbrug 
til Gasleverandøren, når det beregnede Årsforbrug er fastlagt, dog senest 60 Arbejdsdage efter aflæsningsda-
gen. 

 
Distributionsselskabet sender forbrugsdata for tidspunktet for overgangen mellem timeaflæst og ikke timeaflæst senest 
den 6. Arbejdsdag i den Gasmåned, der følger efter overgangens ikrafttræden for Timeaflæste Målersteder og senest 
den 20. Arbejdsdag efter overgangens ikrafttræden for Ikke-timeaflæste Målersteder. Forbruget på Ikke-timeaflæste 
Målersteder kan være beregnet, hvis Forbrugeren ikke har indberettet forbrugsdata til Distributionsselskabet rettidigt. 

12.. GRUNDLAGET FOR GASLEVERANDØRENS AFREGNING MED KUNDEN 

Evida skal sende forbrugsdata (afregningsvalidt forbrug) til Gasleverandøren med henblik på Gasleverandørens fakture-
ring af sine Kunder.  
 
Kommunikation af forbrugsdata skal ske inden for følgende frister for så vidt angår periodiske forbrugsopgørelser: 

a) for Timeaflæste Målersteder: Valideret timeforbrug i den forudgående Gasmåned senest kl. 16.00 den 6. Ar-
bejdsdag i måneden; 

b) for Månedsaflæste Målersteder: Månedsforbruget den forudgående Gasmåned senest den 10. Arbejdsdag i 
måneden, hvis Evida modtager Kundens indberetning om Tællerstand rettidigt. Ved manglende rettidig indbe-
retning fremsender Evida et beregnet Månedsforbrug senest den 20. Arbejdsdag i måneden; og  

c) for Årsaflæste Målersteder: Årsforbruget senest den 20. Arbejdsdag efter aflæsningsdagen, hvis Evida modtager 
Kundens indberetning om forbrug rettidigt. Aflæsningsdagen er den dag, hvor Evida har bestemt, at Kunden 
skal aflæse sit forbrug på Gasmålesystemet. Ved manglende rettidig modtagelse af forbrugsaflæsning fra Kun-
den fremsender Evida beregnet Årsforbrug til Gasleverandøren, når det beregnede Årsforbrug er fastlagt, dog 
senest 60 Arbejdsdage efter aflæsningsdagen. 
 

Kommunikation af forbrugsdata skal ske inden for følgende frister for så vidt angår Leverandørskift, Flytning, Leverance-
ophør (Afbrydelse) og målernedtagning (aperiodiske forbrugsopgørelser): 
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Gasleverandøren skal kontrollere forbrugsdata fra Distributionsselskabet for fejl og straks underrette Distributionssel-
skabet ved mistanke eller viden om fejl i forbrugsdata. 
 
Fejl i forbrugsdata på det enkelte Målersted korrigeres af Distributionsselskabet, når de konstateres. 
 
Distributionsselskabet meddeler hurtigst muligt Gasleverandøren korrigeret forbrug. 
 

a. Forbruget sendes senest den 10. Arbejdsdag i måneden efter Skæringsdatoen, hvis Evida modtager Kundens 
indberetning om Tællerstand rettidigt. Ved manglende rettidig indberetning fremsender Evida et Estimeret for-
brug senest den 20. Arbejdsdag i måneden efter Skæringsdatoen. 

 
Evida sender forbrugsdata for tidspunktet for overgangen mellem timeaflæst og ikke timeaflæst senest den 6. Arbejds-
dag i den Gasmåned, der følger efter overgangens ikrafttræden for Timeaflæste Målersteder og senest den 20. Arbejds-
dag efter overgangens ikrafttræden for Ikke-timeaflæste Målersteder. Forbruget på Ikke-timeaflæste Målersteder kan 
være beregnet, hvis Kunden ikke har indberettet forbrugsdata til Evida rettidigt. 
 
Gasleverandøren skal kontrollere forbrugsdata fra Evida for fejl og straks underrette Evida ved mistanke eller viden om 
fejl i forbrugsdata. 
 
Fejl i forbrugsdata på det enkelte Målersted korrigeres af Evida, når de konstateres. 
 
Evida meddeler hurtigst muligt Gasleverandøren korrigeret forbrug. 
 
Gasleverandøren kan ikke rette krav mod Evida som følge af et af Kunden forkert indberettet forbrug (f.eks. ved indbe-
retning af et kunstigt lavt forbrug), der først konstateres ved senere kontrol. Eventuelle tvister mellem Kunden og Gas-
leverandøren eller mellem den hidtidige og nye Gasleverandør er Evida uvedkommende. 
 
 

10.,  GRUNDLAGET FOR AFREGNING AF TIMEAFLÆST FORBRUG MELLEM AKTØRERNE 

10.1.. Generelt 

Distributionsselskabet skal sende forbrugsdata til Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne, bl.a. med henblik på 
afregning mellem Transmissionsselskabet, Transportkunder og Gasleverandører. Afregningerne mellem Aktørerne af det 
timeaflæste forbrug baseres direkte på det målte timeforbrug på det enkelte Timeaflæste Målersted. 
 
Gasleverandøren skal kontrollere forbrugsdata fra Distributionsselskabet for fejl og straks underrette Distributionssel-
skabet ved mistanke eller viden om fejl i forbrugsdata. 
 

10.2.. Daglig forbrugsopgørelse 

Distributionsselskabet oplyser i løbet af gasdøgnet, med de intervaller og frister der fremgår af den til enhver tid gæl-
dende version af Regler for Gastransport følgende: 

a) Til Transmissionsselskabet: pr. Gasleverandør summen af Uvalideret timeforbrug i den forløbne del af Gasdøg-
net på de Timeaflæste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner. 

 
Distributionsselskabet oplyser inden kl. 11.00 i Gasdøgnet følgende: 

a) til Gasleverandøren: Uvalideret timeforbrug i det foregående Gasdøgn for hvert af de Timeaflæste Målersteder, 
som Gasleverandøren forsyner. Såfremt der er knyttet to Gasleverandører til samme Timeaflæste Målersted, 
fordeles det Uvalideret timeforbrug for Gasdøgnet mellem Gasleverandørerne i henhold til det mellem Forbru-
geren og Distributionsselskabet aftalte fordelingsprincip; og 

13.. GRUNDLAGET FOR AFREGNING AF TIMEAFLÆST FORBRUG MELLEM AKTØRERNE 

13.1.. Generelt 

Evida skal sende forbrugsdata til Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne, bl.a. med henblik på afregning mellem 
Transmissionsselskabet, Transportkunder og Gasleverandører. Afregningerne mellem Aktørerne af det timeaflæste for-
brug baseres direkte på det målte timeforbrug på det enkelte Timeaflæste Målersted. 
 
Gasleverandøren skal kontrollere forbrugsdata fra Evida for fejl og straks underrette Evida ved mistanke eller viden om 
fejl i forbrugsdata. 
 
 
13.2.. Daglig forbrugsopgørelse 

Evida oplyser i løbet af gasdøgnet, med de intervaller og frister der fremgår af den til enhver tid gældende version af 
Regler for Gastransport følgende: 

a) Til Transmissionsselskabet: pr. Gasleverandør summen af Uvalideret timeforbrug i den forløbne del af Gasdøg-
net på de Timeaflæste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner. 

 
 
Evida oplyser inden kl. 11.00 i Gasdøgnet følgende: 

i. til Gasleverandøren: Uvalideret timeforbrug i det foregående Gasdøgn for hvert af de Timeaflæste Målersteder, 
som Gasleverandøren forsyner; og 
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b) til Transmissionsselskabet: pr. Gasleverandør summen af Uvalideret timeforbrug i det foregående Gasdøgn på 
de Timeaflæste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner. 

 
 
 

10.3.. Månedlig forbrugsopgørelse 

Distributionsselskabet oplyser senest kl. 16.00 den 6. Arbejdsdag i hver Gasmåned følgende: 

a) til Gasleverandøren: Valideret timeforbrug i den foregående Gasmåned for hvert af de Timeaflæste Målerste-
der, som Gasleverandøren forsyner; og 

b) til Transmissionsselskabet: pr. Gasleverandør summen af Valideret timeforbrug i den foregående Gasmåned på 
de Timeaflæste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner.  

 

10.4.. 1. og 2. korrektionsopgørelse  

Distributionsselskabet oplyser hurtigst muligt Gasleverandøren om det korrigerede forbrug for det enkelte Timeaflæste 
Målersted. 
 
På baggrund af eventuelt korrigeret forbrug på det enkelte Timeaflæste Målersted eller fejl i håndtering af forbrugsdata 
for Timeaflæste Målersteder genberegner Distributionsselskabet det timeaflæste forbrug pr. Gasleverandør og sender 
dette til Transmissionsselskabet senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 4. Gasmåned efter forbrugsmåneden (1. kor-
rektionsopgørelse). 
 
På baggrund af eventuelt korrigeret forbrug på det enkelte Timeaflæste Målersted eller fejl i håndtering af forbrugsdata 
for Timeaflæste Målersteder efter 1. korrektionsopgørelsen genberegner Distributionsselskabet det timeaflæste forbrug 
pr. Gasleverandør og sender dette til Transmissionsselskabet senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 15. Gasmåned 
efter forbrugsmåneden (2. korrektionsopgørelse). 
 

ii. til Transmissionsselskabet: pr. Gasleverandør summen af Uvalideret timeforbrug i det foregående Gasdøgn på 
de Timeaflæste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner. 

 
 
 
 
13.3.. Månedlig forbrugsopgørelse 

Evida oplyser senest kl. 16.00 den 6. Arbejdsdag i hver Gasmåned følgende: 

a) til Gasleverandøren: Valideret timeforbrug i den foregående Gasmåned for hvert af de Timeaflæste Målerste-
der, som Gasleverandøren forsyner; og 

b) til Transmissionsselskabet: pr. Gasleverandør summen af Valideret timeforbrug i den foregående Gasmåned på 
de Timeaflæste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner.  

 
 
13.4.. 1. og 2. korrektionsopgørelse 

Evida oplyser hurtigst muligt Gasleverandøren om det korrigerede forbrug for det enkelte Timeaflæste Målersted. 
 
På baggrund af eventuelt korrigeret forbrug på det enkelte Timeaflæste Målersted eller fejl i håndtering af forbrugsdata 
for Timeaflæste Målersteder genberegner Evida det timeaflæste forbrug pr. Gasleverandør og sender dette til Transmis-
sionsselskabet senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 4. Gasmåned efter forbrugsmåneden (1. korrektionsopgørelse). 
 
På baggrund af eventuelt korrigeret forbrug på det enkelte Timeaflæste Målersted eller fejl i håndtering af forbrugsdata 
for Timeaflæste Målersteder efter 1. korrektionsopgørelsen genberegner Evida det timeaflæste forbrug pr. Gasleveran-
dør og sender dette til Transmissionsselskabet senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 15. Gasmåned efter forbrugs-
måneden (2. korrektionsopgørelse). 
 

11. GRUNDLAGET FOR AFREGNING AF IKKE-TIMEAFLÆST FORBRUG MELLEM AKTØRERNE 
11.1. Generelt 

Distributionsselskabet skal kommunikere data til Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne til brug for afregnin-
gerne af det ikke-timeaflæste forbrug mellem Aktørerne. Distributionsselskabet skal kommunikere de data, som er be-
skrevet i punkt 11.2 – 11.4. 
 
Processen for fremskaffelse og beregning af de pågældende data er nærmere beskrevet i Bilag 1. 
 
Gasleverandøren skal kontrollere data fra Distributionsselskabet for fejl og straks underrette Distributionsselskabet ved 
mistanke eller viden om fejl i fremsendte data. 
 

11.2. Andelstal 
11.2.1. Målerstedets Andelstal 

Distributionsselskabet opdaterer Målerstedets Andelstal så snart der foreligger nye oplysninger for forbruget på det Ikke-
timeaflæste Målersted. Opdatering skal ske i tilfælde af: 

14.. GRUNDLAGET FOR AFREGNING AF IKKE-TIMEAFLÆST FORBRUG MELLEM AKTØRERNE 

14.1.. Generelt 

Evida skal kommunikere data til Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne til brug for afregningerne af det ikke-
timeaflæste forbrug mellem Aktørerne. Evida skal kommunikere de data, som er beskrevet i punkt 14.2 – 14.4. 
 
Processen for fremskaffelse og beregning af de pågældende data er nærmere beskrevet i Bilag 1. 
 
Gasleverandøren skal kontrollere data fra Evida for fejl og straks underrette Evida ved mistanke eller viden om fejl i 
fremsendte data. 
 
14.2.. Andelstal 

14.2.1.. Målerstedets Andelstal 

Evida opdaterer Målerstedets Andelstal så snart, der foreligger nye oplysninger for forbruget på det Ikke-timeaflæste 
Målersted. Opdatering skal ske i tilfælde af: 



 

 
 

 

 35/56 

a) måleraflæsning: 

i. for Årsaflæste Målersteder i forbindelse med den faste årsaflæsning; 

ii. for Månedsaflæste Målersteder én gang om året, f.eks. i forbindelse med årsopgørelsen for distributi-
onsbetalingen; 

iii. i forbindelse med Flytninger og Leverandørskift; 

b) åbning/lukning af Ikke-timeaflæste Målersteder; 

c) oprettelse/nedlæggelse af Ikke-timeaflæste Målersteder; og 

d) ændring af det forventede årsforbrug (Målerstedets Andelstal) efter anmodning fra Forbrugeren. 
 
Distributionsselskabet fremsender umiddelbart efter opdateringen det reviderede Målerstedets Andelstal til den aktu-
elle Gasleverandør. 
 

11.2.2. Gasleverandørens Andelstal 

Distributionsselskabet opdaterer løbende Gasleverandørens Andelstal på baggrund af gennemførte Leverandørskift og 
opdateringer i Målerstedets Andelstal. 
 
Distributionsselskabet fremsender Gasleverandørens Andelstal pr. det 1. Gasdøgn i måneden senest den 1. Arbejdsdag 
efter månedsskiftet til den pågældende Gasleverandør. 
 

11.2.3. Distributionsområdets Andelstal 

Distributionsselskabet opdaterer løbende Distributionsområdets Andelstal bl.a. på baggrund af ændrede Målerstedets 
Andelstal. 
 
Distributionsselskabet fremsender Distributionsområdets Andelstal pr. det 1. Gasdøgn i måneden senest den 1. Arbejds-
dag efter månedsskiftet til alle Gasleverandørers orientering. 
 

11.3. Fordelt residualforbrug 

11.3.1. Daglig forbrugsopgørelse 

Distributionsselskabet oplyser i løbet af gasdøgnet, med de intervaller og frister der fremgår af den til enhver tid gæl-
dende version af Regler for Gastransport følgende: 

a) til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms 
hver af Transmissionsselskabets M/R stationer. 

Distributionsselskabet oplyser inden kl. 11.00 i Gasdøgnet følgende: 

a) til Gasleverandøren: det forudgående Gasdøgns Uvaliderede Fordelte Residualforbrug for den pågældende Gas-
leverandør; og 

b) til Transmissionsselskabet: det forudgående Gasdøgns Uvaliderede Fordelte Residualforbrug for hver Gasleve-
randør. 

a) måleraflæsning: 

i. for Årsaflæste Målersteder i forbindelse med den faste årsaflæsning; 

ii. for Månedsaflæste Målersteder én gang om året, f.eks. i forbindelse med årsopgørelsen for distributi-
onsbetalingen; 

iii. i forbindelse med Flytninger og Leverandørskift; 

b) Genåbning/Afbrydelse af Ikke-timeaflæste Målersteder; 

c) oprettelse/Nedlæggelse af Ikke-timeaflæste Målersteder; og 

d) ændring af det forventede årsforbrug (Målerstedets Andelstal) efter anmodning fra Kunden. 
 
Evida fremsender umiddelbart efter opdateringen det reviderede Målerstedets Andelstal til den aktuelle Gasleverandør. 
 
14.2.2.. Gasleverandørens Andelstal 

Evida opdaterer løbende Gasleverandørens Andelstal på baggrund af gennemførte Leverandørskift, Flytning og Leveran-
ceophør og opdateringer i Målerstedets Andelstal. 
 
Evida fremsender Gasleverandørens Andelstal pr. det 1. Gasdøgn i måneden senest den 1. Arbejdsdag efter månedsskif-
tet til den pågældende Gasleverandør. 
 
 
14.2.3.. Distributionsområdets Andelstal 

Evida opdaterer løbende Distributionsområdets Andelstal bl.a. på baggrund af ændrede Målerstedets Andelstal. 
 
Evida fremsender Distributionsområdets Andelstal pr. det 1. Gasdøgn i måneden senest den 1. Arbejdsdag efter måneds-
skiftet til alle Gasleverandørers orientering. 
 
 
14.3.. Fordelt residualforbrug 

14.3.1.. Daglig forbrugsopgørelse 

Evida oplyser i løbet af gasdøgnet, med de intervaller og frister der fremgår af den til enhver tid gældende version af 
Regler for Gastransport følgende: 

a) til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms 
hver af Transmissionsselskabets M/R-stationer. 

Evida oplyser inden kl. 11.00 i Gasdøgnet følgende: 

i. til Gasleverandøren: det forudgående Gasdøgns Uvaliderede Fordelte Residualforbrug for den pågældende Gas-
leverandør; og 

ii. til Transmissionsselskabet: det forudgående Gasdøgns Uvaliderede Fordelte Residualforbrug for hver Gasleve-
randør. 
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c) til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms 
hver af Transmissionsselskabets M/R stationer. 
 

11.3.2. Månedlig forbrugsopgørelse 

Distributionsselskabet oplyser senest kl. 16.00 den 6. Arbejdsdag i hver måned følgende: 

a) til Gasleverandøren: den forudgående Gasmåneds (til afregningsformål Validerede) Fordelte Residualforbrug 
opgjort for hvert Gasdøgn i Gasmåneden for den pågældende Gasleverandør; og 

b) til Transmissionsselskabet: den forudgående Gasmåneds (til afregningsformål Validerede) Fordelte Residualfor-
brug opgjort for hvert Gasdøgn i Gasmåneden for hver Gasleverandør. 

c) til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms 
hver af Transmissionsselskabets M/R stationer. 

 
11.3.3. 1. og 2. korrektionsopgørelser 

Distributionsselskabet har løbende opsamlet information om korrigeret forbrug på Transmissionsselskabets M/R statio-
ner og Målepunkter for Bionaturgas, på overførsel af naturgas mellem Distributionsområder, på Timeaflæste Målerste-
der samt korrektioner for eventuelle datahåndteringsfejl. 
 
Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 4. måned efter forbrugsmåneden genberegner Distributionsselskabet det For-
delte Residualforbrug og oplyser følgende (1. korrektionsopgørelse): 

a) til Gasleverandøren: forbrugsmånedens Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåneden 
for den pågældende Gasleverandør; og 

b) til Transmissionsselskabet: forbrugsmånedens Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugs-
måneden for hver Gasleverandør. 

c) til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms 
hver af Transmissionsselskabets M/R stationer. 
 

Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 15. måned efter forbrugsmåneden genberegner Distributionsselskabet det 
Fordelte Residualforbrug og oplyser følgende (2. korrektionsopgørelse): 

a) til Gasleverandøren: forbrugsmånedens Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåneden 
for den pågældende Gasleverandør; og 

b) til Transmissionsselskabet: forbrugsmånedens Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugs-
måneden for hver Gasleverandør. 

c) til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms 
hver af Transmissionsselskabets M/R stationer 

 
Hvis der er korrektioner til de af Transmissionsselskabet udmeldte afregningsvalide brændværdier, opgøres disse sær-
skilt af Transmissionsselskabet og håndteres i samarbejde med Distributionsselskabet. 
 

iii. til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms 
hver af Transmissionsselskabets M/R stationer. 

 
 
14.3.2.. Månedlig forbrugsopgørelse 

Evida oplyser senest kl. 16.00 den 6. Arbejdsdag i hver måned følgende: 

a) til Gasleverandøren: den forudgående Gasmåneds (til afregningsformål Validerede) Fordelte Residualforbrug 
opgjort for hvert Gasdøgn i Gasmåneden for den pågældende Gasleverandør; og 

b) til Transmissionsselskabet: den forudgående Gasmåneds (til afregningsformål Validerede) Fordelte Residualfor-
brug opgjort for hvert Gasdøgn i Gasmåneden for hver Gasleverandør. 

c) til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms 
hver af Transmissionsselskabets M/R stationer. 

 
 
14.3.3.. 1. og 2. korrektionsopgørelser 

Evida har løbende opsamlet information om korrigeret forbrug på Transmissionsselskabets M/R-stationer og Målepunk-
ter for Bionaturgas, på overførsel af gas mellem Distributionsområder, på Timeaflæste Målersteder samt korrektioner 
for eventuelle datahåndteringsfejl. 
 
Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 4. måned efter forbrugsmåneden genberegner Evida det Fordelte Residualfor-
brug og oplyser følgende (1. korrektionsopgørelse): 

a) til Gasleverandøren: forbrugsmånedens Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåneden 
for den pågældende Gasleverandør; og 

b) til Transmissionsselskabet: forbrugsmånedens Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugs-
måneden for hver Gasleverandør. 

c) til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms 
hver af Transmissionsselskabets M/R-stationer. 
 

Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 15. måned efter forbrugsmåneden genberegner Evida det Fordelte Residual-
forbrug og oplyser følgende (2. korrektionsopgørelse): 

i. til Gasleverandøren: forbrugsmånedens Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåneden 
for den pågældende Gasleverandør; og 

ii. til Transmissionsselskabet: forbrugsmånedens Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugs-
måneden for hver Gasleverandør. 

iii. til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms 
hver af Transmissionsselskabets M/R-stationer 
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Korrektion af brændværdier indgår således som udgangspunkt ikke i 1. og 2. korrektionsopgørelserne. 
 

11.4. Saldoopgørelsen og Saldoafregning 

Senest den 12. Arbejdsdag i den 15. måned efter forbrugsmåneden skal Distributionsselskabet foretage Saldoopgørelsen 
for forbrugsmåneden og oplyse følgende: 

a) til Gasleverandøren: Fordelt Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåneden samt Periodiseret 
Forbrug og Saldoopgørelsen for Gasleverandøren i forbrugsmåneden; og 

b) til Transmissionsselskabet: Periodiseret Forbrug og Saldoopgørelsen opgjort pr. Gasleverandør i forbrugsmåne-
den. 

 
Hvis Gasleverandøren anmoder om det, skal Distributionsselskabet uden gebyr fremsende en detaljeret dokumentation 
for Distributionsselskabets Saldoopgørelse for den pågældende Gasleverandør. 
 
Transmissionsselskabet foretager selve Saldoafregningen overfor relevante Transportkunder i Transmissionssystemet. 
 

Hvis der er korrektioner til de af Transmissionsselskabet udmeldte afregningsvalide brændværdier, opgøres disse sær-
skilt af Transmissionsselskabet og håndteres i samarbejde med Evida. 
 
Korrektion af brændværdier indgår således som udgangspunkt ikke i 1. og 2. korrektionsopgørelserne. 
 
14.4.. Saldoopgørelse og Saldoafregning 

Senest den 12. Arbejdsdag i den 15. måned efter forbrugsmåneden skal Evida foretage Saldoopgørelsen for forbrugsmå-
neden og oplyse følgende: 

a) til Gasleverandøren: Fordelt Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåneden samt Periodiseret 
Forbrug og Saldoopgørelsen for Gasleverandøren i forbrugsmåneden; og 

b) til Transmissionsselskabet: Periodiseret Forbrug og Saldoopgørelsen opgjort pr. Gasleverandør i forbrugsmåne-
den. 

 
Hvis Gasleverandøren anmoder om det, skal Evida uden gebyr fremsende en detaljeret dokumentation for Evidas Saldo-
opgørelse for den pågældende Gasleverandør. 
 
Transmissionsselskabet foretager selve Saldoafregningen overfor relevante Transportkunder i Transmissionssystemet. 
 

12. SAMFAKTURERING 

Distributionsselskabet skal i henhold til bekendtgørelse nr. 691 af 1. juli 2005 om samfakturering af naturgasleverancer 
give Gasleverandøren mulighed for på vegne af Distributionsselskabet at fakturere betaling for benyttelse af Distributi-
onsnettet og Energiafgifter (medmindre Forbrugeren er Nettoafregnet (forbrugsregistreret)) over for de Forbrugere, som 
Gasleverandøren forsyner i Distributionsområdet. 
 
Gasleverandøren kan kun samfakturere, når der er indgået særskilt aftale herom mellem Gasleverandøren og Distributi-
onsselskabet. Distributionsselskabet skal offentliggøre de til enhver tid gældende betingelser for samfakturering på Di-
stributionsselskabets hjemmeside. 
 
Et Distributionsselskab kan på ikke-diskriminerende vilkår tilbyde på vegne af en Gasleverandør at fakturere de Forbru-
gere, som den pågældende Gasleverandør forsyner i Distributionsområdet. 
 

 

13. NATURGASSEN 

13.1. Naturgaskvalitet 

13.1.1. Kvalitetskrav ved Overgangspunktet 

Gasleverandøren skal levere naturgas til Forbrugeren ved Overgangspunktet, som opfylder Kvalitetskravene. 
 
Naturgas, som ikke overholder Kvalitetskravene ved Målerstedet, anses for ikke at have overholdt Kvalitetskravene ved 
Overgangspunktet. Det gælder dog ikke, hvis Gasleverandøren kan bevise andet, eller hvis manglende overholdelse af 
Kvalitetskravene vedrører temperatur, renhedsgrad for så vidt angår støv eller skyldes påvirkning af naturgaskvaliteten 
som følge af trykforhold. 

15.. GASSEN 

15.1.. Gaskvalitet 

15.1.1.. Kvalitetskrav ved Overgangspunktet 

Gasleverandøren skal levere gas til Kunden ved Overgangspunktet, som opfylder Kvalitetskravene. 
 
Gas, som ikke overholder Kvalitetskravene ved Målerstedet, anses for ikke at have overholdt Kvalitetskravene ved Over-
gangspunktet. Det gælder dog ikke, hvis Gasleverandøren kan bevise andet, eller hvis manglende overholdelse af Kvali-
tetskravene vedrører temperatur, renhedsgrad for så vidt angår støv eller skyldes påvirkning af gaskvaliteten som følge 
af trykforhold. 
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Såfremt naturgas leveret til Forbrugere ved Overgangspunktet ikke overholder Kvalitetskravene, og leverancen ikke kan 
henføres til én eller flere Gasleverandører, anses alle Gasleverandører, der leverede i det pågældende Overgangspunkt 
på det pågældende tidspunkt, for at have leveret naturgas, der ikke overholder Kvalitetskravene. En Gasleverandør anses 
for at have leveret den mængde naturgas ved Overgangspunktet, som i henhold til punkt 9 danner grundlag for Distri-
butionsselskabets afregning for brug af Distributionsnettet og Energiafgifter på det pågældende tidspunkt i relation til 
de Forbrugere, som Gasleverandøren forsynede i Distributionsnettet fra Overgangspunktet på det pågældende tids-
punkt. 
 
Gasleverandøren skal uden ugrundet ophold informere Distributionsselskabet, hvis Gasleverandøren bliver bekendt 
med, at naturgas, som leveres eller forventes at blive leveret i Overgangspunktet, afviger fra Kvalitetskravene. 
 

13.1.2. Kvalitetskrav ved Målerstederne 

Distributionsselskabet fastsætter i Distributionsbetingelserne krav til naturgassens kvalitet og sammensætning ved Må-
lerstederne. 
 

13.2. Tryk i Distributionsnettet 

Gasleverandøren og Forbrugeren kan ved henvendelse til Distributionsselskabet få oplyst, ved hvilket tryk naturgassen 
kan leveres i et givent område. 
 

13.3. Ansvar, risiko og dispositionsret 

Transportkunden leverer naturgassen til Gasleverandøren ved Overgangspunktet (Transportkunden og Gasleverandøren 
kan være samme person). Gasleverandøren leverer ved samme punkt naturgassen videre til Forbrugeren med henblik 
på, at Forbrugeren kan få transporteret naturgassen gennem Distributionsnettet af Distributionsselskabet. 
 
Ansvar og risiko for samt dispositionsret til naturgassen overgår fra Forbrugeren til Distributionsselskabet ved Overgangs-
punktet. 
 
Ansvar og risiko for samt dispositionsret til naturgassen overgår fra Distributionsselskabet til Forbrugeren ved Målerste-
det (leveringsstedet), således som dette er fastlagt i Distributionsbetingelserne. 
 

Såfremt gas leveret til Kunder ved Overgangspunktet ikke overholder Kvalitetskravene, og leverancen ikke kan henføres 
til én eller flere Gasleverandører, anses alle Gasleverandører, der leverede i det pågældende Overgangspunkt på det 
pågældende tidspunkt, for at have leveret gas, der ikke overholder Kvalitetskravene.  
 
En Gasleverandør anses for at have leveret den mængde gas ved Overgangspunktet, som i henhold til punkt 12 danner 
grundlag for Evidas afregning for brug af Distributionssystemet og Energiafgifter på det pågældende tidspunkt i relation 
til de Kunder, som Gasleverandøren forsynede i Distributionssystemet fra Overgangspunktet på det pågældende tids-
punkt. 
 
Gasleverandøren skal uden ugrundet ophold informere Evida, hvis Gasleverandøren bliver bekendt med, at gas, som 
leveres eller forventes at blive leveret i Overgangspunktet, afviger fra Kvalitetskravene. 
 
 
15.1.2.. Kvalitetskrav ved Målerstederne 

Evida fastsætter i Distributionsbetingelserne krav til gassens kvalitet og sammensætning ved Målerstederne. 
 
15.2.. Tryk i Distributionssystemet 

Gasleverandøren og Kunden kan ved henvendelse til Evida få oplyst, ved hvilket tryk gassen kan leveres i et givent om-
råde. 
 
15.3.. Ansvar, risiko og dispositionsret 

Transportkunden leverer gassen til Gasleverandøren ved Overgangspunktet (Transportkunden og Gasleverandøren kan 
være samme person). Gasleverandøren leverer ved det samme punkt gassen videre til Kunden med henblik på, at Kunden 
kan få transporteret gassen gennem Distributionssystemet af Evida. 
 
Ansvar og risiko for samt dispositionsret til gassen overgår fra Kunden til Evida ved Overgangspunktet. 
 
Ansvar og risiko for samt dispositionsret til gassen overgår fra Evida til Kunden ved Målerstedet (leveringsstedet), således 
som dette er fastlagt i Distributionsbetingelserne. 
 

14. KONTROLCENTER 

Distributionsselskabet har et døgnbemandet kontrolcenter, hvor Forbrugeren eller Gasleverandøren altid kan henvende 
sig om problemer med forsyningen, f.eks. i tilfælde af: 

a) gaslugt; 

b) overgravning af naturgasledning; 

c) forsyningssvigt; eller 

d) forstyrrelser i forsyningen, f.eks. på grund af svingende naturgaskvalitet. 
 

16.. KONTROLCENTER 
 

Evida har et døgnbemandet kontrolcenter, hvor Kunden eller Gasleverandøren altid kan henvende sig om problemer 
med forsyningen, f.eks. i tilfælde af: 

a) gaslugt; 

b) overgravning af gasledning; 

c) forsyningssvigt; eller 

d) forstyrrelser i forsyningen, f.eks. på grund af svingende gaskvalitet. 
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Såfremt Forbrugeren henvender sig til Gasleverandøren om problemer med forsyningen, skal Gasleverandøren bede 
Forbrugeren om at tage kontakt til kontrolcenteret omgående. 
 
Distributionsbetingelserne indeholder nærmere regler om driftsforstyrrelser og om Forbrugerens forpligtelser i tilfælde 
af driftsforstyrrelser. 
 

Såfremt Kunden henvender sig til Gasleverandøren om problemer med forsyningen, skal Gasleverandøren bede Kunden 
om at tage kontakt til kontrolcenteret omgående. 
 
Distributionsbetingelserne indeholder nærmere regler om driftsforstyrrelser og om Kundens forpligtelser i tilfælde af 
driftsforstyrrelser. 
 

15. AFBRYDELSE OG GENÅBNING AF FORSYNINGEN 

15.1. Generelt 

I Regler for Gasdistribution og i Distributionsbetingelserne er beskrevet regler og processer for afbrydelse og genåbning 
af forsyningen. I dette punkt 15 er angivet regler om informationsudveksling mellem Gasleverandør, Forbruger og Distri-
butionsselskab i den forbindelse. Såfremt afbrydelse og genåbning af forsyningen sker på Forsyningspligtselskabets an-
modning i henhold til Bilag 2, regulerer Bilag 2 informationsudveksling mellem Gasleverandør, Forbruger og Distributi-
onsselskab, og dette punkt 15 finder ikke anvendelse. 
 
Distributionsselskabet skal informere Forbrugeren om afbrydelse og genåbning af naturgasforsyningen, medmindre af-
brydelse og genåbning af naturgasforsyningen sker efter anmodning fra Forsyningspligtselskabet i henhold til Bilag 2, og 
det følger heraf, at Forsyningspligtselskabet har ansvaret for kommunikationen. 
 

17.. EVIDAS AFBRYDELSE OG GENÅBNING AF FORSYNINGEN  

17.1.. Generelt 

I Regler for Gasdistribution og i Distributionsbetingelserne er beskrevet regler og processer for Afbrydelse og Genåbning 
af forsyningen. I dette punkt 17 er angivet regler om informationsudveksling mellem Gasleverandør, Kunde og Evida i 
den forbindelse. 
 
Evida skal informere Kunden om Afbrydelse og Genåbning af gasforsyningen, medmindre Afbrydelse og Genåbning af 
gasforsyningen sker efter anmodning fra Gasleverandøren i henhold til punkt 19 og 20, og det følger heraf, at Gasleve-
randøren har ansvaret for kommunikationen. 
 
Et aktivt Målersted skal altid have tilknyttet en Gasleverandør. Evida er berettiget til at foretage Afbrydelse og Nedlæg-
gelse af et Målersted, hvortil der ikke er knyttet en Gasleverandør. 
 

15.2. Tekniske afbrydelser 
 

Såfremt Distributionsselskabet som følge af reparations- eller vedligeholdelsesaktiviteter, sikkerhedsmæssige forhold 
(herunder sikkerhedseftersyn af Forbrugerens gasinstallationer efter Målerstedet) eller omlægninger af Distributions-
nettet bliver nødt til at afbryde forsyningen til et Timeaflæst Målersted mere end 5 timer, skal Distributionsselskabet 
informere Gasleverandøren om tidspunktet for og varigheden af afbrydelsen senest 5 Arbejdsdage før afbrydelsen, hvis 
afbrydelsen er planlagt. 
 
Hvis afbrydelsen, f.eks. i tilfælde af overgravning af en naturgasledning, ikke er planlagt, skal Gasleverandøren informeres 
hurtigst muligt. 
 
Gasleverandøren informeres ikke om tekniske afbrydelser af Ikke-timeaflæste Målersteder eller om afbrydelser af Time-
aflæste Målersteder, som har en varighed på under 5 timer. 
 

17.2.. Tekniske afbrydelser 

Såfremt Evida som følge af reparations- eller vedligeholdelsesaktiviteter, sikkerhedsmæssige forhold (herunder sikker-
hedseftersyn af Kundens gasinstallationer efter Målerstedet) eller omlægninger af Distributionssystemet bliver nødt til 
at afbryde forsyningen til et Timeaflæst Målersted mere end fem (5) timer, skal Evida informere Gasleverandøren om 
tidspunktet for og varigheden af Afbrydelsen senest fem (5) Arbejdsdage før Afbrydelsen, hvis Afbrydelsen er planlagt. 
 
Hvis Afbrydelsen, f.eks. i tilfælde af overgravning af en gasledning, ikke er planlagt, skal Gasleverandøren informeres 
hurtigst muligt. 
 
Gasleverandøren informeres ikke om tekniske afbrydelser af Ikke-timeaflæste Målersteder eller om afbrydelser af Time-
aflæste Målersteder, som har en varighed på under fem (5) timer. 
 

15.3. Reduceret kapacitet 

Hvis Distributionsselskabet erklærer en situation med midlertidig reduceret kapacitet i hele eller dele af Distributions-
nettet, er Distributionsselskabet berettiget til på ikke-diskriminerende vilkår at påbyde Forbrugeren at reducere eller 
afbryde aftaget af naturgas i det omfang og så længe, der er reduceret kapacitet i Distributionsnettet. Distributionssel-
skabet underretter Gasleverandøren herom snarest muligt. 
 

17.3.. Reduceret kapacitet 

Hvis Evida erklærer en situation med midlertidig reduceret kapacitet i hele eller dele af Distributionssystemet, er Evida 
berettiget til på ikke-diskriminerende vilkår at påbyde Kunden at reducere eller Afbryde aftaget af gas i det omfang og 
så længe, der er reduceret kapacitet i Distributionssystemet. Evida underretter Gasleverandøren herom snarest muligt. 
 

15.4. Andre afbrydelser 17.4.. Andre afbrydelser 

Ved anden afbrydelse end tekniske afbrydelser eller reduceret kapacitet skal Evida meddele Gasleverandøren Evidas 
Afbrydelse af forsyningen til et Målersted (tilslutningsstatus for Målerstedet ændres til afbrudt).  
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Ved anden afbrydelse end tekniske afbrydelser eller reduceret kapacitet skal Distributionsselskabet meddele 
Gasleverandøren Distributionsselskabets afbrydelse af forsyningen til et Målersted (tilslutningsstatus for Målerstedet 
ændres til afbrudt). 

Distributionsselskabet skal i forbindelse med afbrydelse af forsyningen aflæse og opgøre forbruget frem til 
afbrydelsestidspunktet, og senest 5 Arbejdsdage efter afbrydelsestidspunktet give Gasleverandøren meddelelse herom. 

Evida underretter Gasleverandøren om Evidas Afbrydelse af forsyningen til et Målersted senest én (1) Arbejdsdag efter 
Afbrydelsen (tilslutningsstatus ændres til afbrudt). Underretningen sker ved EDI-kommunikation. 

Evida skal i forbindelse med Afbrydelse af forsyningen aflæse og opgøre forbruget frem til afbrydelsestidspunktet og give 
Gasleverandøren meddelelse herom i overensstemmelse med punkt 12. 

Såfremt Evida har igangsat processen for Afbrydelse, underretter Evida Kunden om, at Afbrydelsen af Kundens Måler-
sted vil finde sted inden for en given periode samt om hvordan, Kunden kan undgå Afbrydelsen. 
 

Bilag 2. Distributionsselskabets afbrydelse og genåbning af forsyningen på anmodning fra 
Forsyningspligtselskabet 

1. Introduktion 

Bilag 2 regulerer Distributionsselskabets afbrydelse og genåbning af forsyningen af Forbrugere på Forsyningspligtselska-
bets anmodning. Henvisningerne i dette Bilag 2 er til hovedvilkårene, medmindre det specifikt fremgår, at henvisnin-
gerne er til dette Bilag. 
 
Bilag 2 fastsætter regler og processer for afbrydelse og genåbning af forsyningen, herunder om informationsudveksling 
mellem Forsyningspligtselskab, Forbruger og Distributionsselskab. For så vidt angår kommunikation med Forbrugeren 
kan Distributionsselskabet og Forsyningspligtselskabet skriftligt indgå aftale om afvigelser fra Bilag 2. 
 
Kommunikationen i Bilag 2 skal ske ved EDI Kommunikation, i det omfang dette er foreskrevet i Forretningsprocesser for 
EDI Kommunikation på gasmarkedet, jf. punkt 4.2. Er der ikke foreskrevet EDI Kommunikation, skal Distributionsselska-
bet og Forsyningspligtselskabet anvende Anden Kommunikation i form af e-mail og/eller underrette mundtligt pr. tele-
fon. 
 
Forsyningspligtselskabet har i visse situationer ret til at få forsyningen af et Målersted afbrudt og genåbnet, jf. punkt 7. 
Distributionsselskabet skal afbryde og genåbne på Forsyningspligtselskabets anmodning herom i overensstemmelse med 
punkt 7 og dette Bilag 2. 
 
Forsyningspligtselskabet afholder omkostningerne ved afbrydelse og genåbning i henhold til punkt 5 i dette Bilag 2 og 
kan viderefakturere omkostningerne til Forbrugeren. Forsyningspligtselskabet leverer naturgas til Forbrugeren, indtil af-
brydelsen er gennemført. 
 
De fleste afbrydelser skal søges gennemført i en Kvartalsmæssig Lukkerunde. De øvrige afbrydelser finder sted mellem 
de Kvartalsmæssige Lukkerunder. Der er forskellige regler for Timeaflæste og Ikke-timeaflæste Målersteder. 
 
Der er særlige dage, hvor Distributionsselskabet ikke afbryder, og der er særlige forhold, der kan begrunde, at Distribu-
tionsselskabet ikke er forpligtet til at gennemføre afbrydelsen, selvom den er planlagt i henhold til dette Bilag 2, punkt 
2. Der henvises til dette Bilag 2, punkt 4. 
 
Ansvar og erstatning relateret til Leverandørskift og afbrydelse og genåbning fremgår af Gasleverandøraftalens punkt 
9.1 og 9.3. 

 

18.. GENERELT OM AFBRYDELSE OG GENÅBNING 

18.1.. Introduktion 

Evida kan foretage Afbrydelse og Genåbning af forsyningen til Kunder på Gasleverandørens anmodning om Leverance-
ophør, jf. punkt 9, såvel som på Evidas egen foranledning, jf. processen om andre afbrydelser i punkt 17.4. 
 
Evidas Afbrydelse og Genåbning af forsyningen til Kunder på Gasleverandørens anmodning, herunder regler og processer 
for informationsudveksling mellem Gasleverandøren, Kunden og Evida, reguleres i punkt 18-20. For så vidt angår kom-
munikation med Kunden kan Evida og Gasleverandøren skriftligt indgå aftale om afvigelser fra punkt 19 og 20 om Afbry-
delse og Genåbning. 
 
Kommunikationen i punkt 19 og 20 skal ske ved EDI-kommunikation, i det omfang dette er foreskrevet i Forretningspro-
cesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet, jf. punkt 4.2. Er der ikke foreskrevet EDI-kommunikation, skal Evida og 
Gasleverandøren anvende Anden Kommunikation i form af e-mail og dertil underrette mundtligt pr. telefon. 
 
Evida skal Afbryde og Genåbne på Gasleverandørens anmodning herom i overensstemmelse med punkt 19-20. 
 
Gasleverandøren afholder omkostningerne ved Afbrydelse og Genåbning i henhold til punkt 18.1.1. og kan viderefaktu-
rere omkostningerne til Kunden. Gasleverandøren leverer gas til Kunden og hæfter for eventuelt forbrug, indtil Afbry-
delsen er gennemført. 
 
Afbrydelserne foretages løbende på anmodning fra Gasleverandøren. Der er forskellige bestemmelser for Timeaflæste 
og Ikke-timeaflæste Målersteder, jf. punkt 19.1. 
 
Der er særlige dage, hvor Evida ikke afbryder, og der er særlige forhold, der kan begrunde, at Evida ikke er forpligtet til 
at gennemføre Afbrydelsen, selvom den er planlagt i henhold til punkt 19. Der henvises til punkt 19.2.-19.6. 
 
Ansvar og erstatning relateret til Leveranceophør og Afbrydelse og Genåbning fremgår af Gasleverandøraftalens punkt 
9.1 og 9.3. 
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5.. Betaling 

Såfremt afbrydelse og genåbning udelukkende sker på Forsyningspligtselskabets anmodning, afholder Forsyningspligt-
selskabet omkostningerne ved afbrydelse og genåbning, herunder det til enhver tid gældende gebyr for afbrydelse og 
genåbning. 
 
Såfremt Forsyningspligtselskabet anmoder Distributionsselskabet om at afbryde forsyningen på et Målersted, som Di-
stributionsselskabet også planlægger at afbryde, afholder Distributionsselskabet omkostningerne ved afbrydelsen. Di-
stributionsselskabet afholder også omkostningerne ved en efterfølgende genåbning. Distributionsselskabet viderefaktu-
rerer omkostningerne ved afbrydelsen og genåbningen til Forbrugeren. Hvis Distributionsselskabet ikke opnår betaling 
af Forbrugeren, kan Distributionsselskabet opkræve halvdelen af Forbrugerens manglende betaling for afbrydelse og 
genåbning af Forsyningspligtselskabet. 
 

6.. Betalingsbetingelser 

Vederlaget for afbrydelser og genåbninger, som udelukkende sker på Forsyningspligtselskabets anmodning, faktureres 
efter Distributionsselskabets gældende betalingsbetingelser. 
 
Vederlaget for afbrydelser og genåbninger, som Forsyningspligtselskabet anmoder om, og som Distributionsselskabet 
også selv har planlagt at afbryde og genåbne, faktureres efter Distributionsselskabernes gældende betalingsbetingelser, 
efter omkostningerne er opgjort i henhold til punkt 5 i dette Bilag 2. 
 
Ved for sen betaling beregnes morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom. 
 

7.. Kontaktoplysninger 

Distributionsselskabet og Forsyningspligtselskabet har pligt til at underrette hinanden om kontaktoplysninger i form af 
e-mailadresser og telefonnumre, som skal anvendes i forbindelse med kommunikationen i henhold til dette Bilag 2. Hvis 
Distributionsselskabet eller Forsyningspligtselskabet ændrer kontaktoplysningerne, skal den anden part straks underret-
tes herom. Underretningen sker ved Anden Kommunikation i form af e-mail. 
 

18.1.1.. Betaling 

Såfremt Afbrydelse og Genåbning sker i henhold til Gasleverandørens anmodning afholder Gasleverandøren omkostnin-
gerne ved Afbrydelse og Genåbning, herunder det til enhver tid gældende gebyr for Afbrydelse og Genåbning. 
 
Såfremt Evida gennemfører Afbrydelse og Genåbning på eget initiativ, afholder Evida omkostningerne hertil. Evida vide-
refakturerer omkostningerne ved Afbrydelsen og Genåbningen til Kunden.  
 
 
 
 
 
 
 
18.1.2.. Betalingsbetingelser 

Vederlaget for Afbrydelser og Genåbninger, som udelukkende sker på Gasleverandørens anmodning, faktureres efter 
Evidas gældende betalingsbetingelser. 
 
Vederlaget for Afbrydelser og Genåbninger, som Gasleverandøren anmoder om, og som Evida også selv har planlagt at 
afbryde og genåbne, faktureres efter Evidas gældende betalingsbetingelser, efter omkostningerne er opgjort i henhold 
til punkt 18.1.1. 
 
Ved for sen betaling beregnes morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom. 
 
 
18.1.3.. Kontaktoplysninger 

Evida og Gasleverandøren har pligt til at underrette hinanden om kontaktoplysninger i form af e-mailadresser og tele-
fonnumre, som skal anvendes i forbindelse med kommunikationen i henhold til punkt 19 og 20. Hvis Evida eller Gasleve-
randøren ændrer kontaktoplysningerne, skal den anden part straks underrettes herom. Underretningen sker ved Anden 
Kommunikation i form af e-mail. 
 
 

2. Proces for afbrydelse 

Processen for Distributionsselskabets afbrydelse på anmodning fra Forsyningspligtselskabet i dette Bilag 2 suppleres af 
bestemmelser i Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet. 
 

2.1..Kvartalsmæssig Lukkerunde 

a) Senest den 25. oktober hvert år sender Forsyningspligtselskabet ønsker til, hvornår de Kvartalsmæssige Lukker-
under skal gennemføres i det følgende kalenderår, til Distributionsselskabet. Hvis Distributionsselskabet ønsker 
at gennemføre Distributionsselskabets egne kvartalsmæssige lukkerunder på et andet tidspunkt, har Distributi-
onsselskabet og Forsyningspligtselskabet en dialog med henblik på at afklare, om de kan gennemføres samtidig. 
Hvis de ikke kan gennemføres samtidig, fastlægger Distributionsselskabet, i hvilke perioder de Kvartalsmæssig 
Lukkerunder gennemføres, og underretter Forsyningspligtselskabet herom. Det afhænger bl.a. af det konkrete 

19.. EVIDAS AFBRYDELSE AF FORSYNINGEN PÅ ANMODNING FRA GASLEVERANDØREN 

19.1.. Proces for Afbrydelse 

Processen for Evidas Afbrydelse på anmodning fra Gasleverandøren i dette punkt 19 suppleres af bestemmelser i Forret-
ningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet. 
 
Evida gennemfører Afbrydelserne af Ikketimeaflæste Målersteder og Timeaflæste Målersteder efter følgende proces: 

a)  Gasleverandøren meddeler Evida, hvilke Ikke-timeaflæste og Timeaflæste Målersteder Evida skal Afbryde ved 
at anmode om Leveranceophør, jf. punkt 9. Evida gennemfører Afbrydelsen af Målerstederne hurtigst muligt 
inden for de følgende  

a. 10 Arbejdsdage fra det anmodede Skæringstidspunkt for Leveranceophør for så vidt angår Årsaflæste 
Målersteder, jf. dog punkt 19.2 og 19.3;  
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antal afbrydelser, om Distributionsselskabet kan gennemføre en Kvartalsmæssig Lukkerunde i løbet af én (1) 
eller to (2) uger. 

b) Senest 10 Arbejdsdage forud for den Kvartalsmæssige Lukkerunde sender Forsyningspligtselskabet en prognose 
over det forventede antal afbrydelser af henholdsvis Ikke-timeaflæste og Timeaflæste Målersteder til Distribu-
tionsselskabet. Distributionsselskabet sender senest 2 Arbejdsdage efter modtagelsen af Forsyningspligtselska-
bets prognose besked til Forsyningspligtselskabet, om Distributionsselskabet kan gennemføre den Kvartalsmæs-
sige Lukkerunde i løbet af én (1) eller to (2) uger. Hvis den Kvartalsmæssige Lukkerunde gennemføres i løbet af 
to (2) uger, oplyser Distributionsselskabet Forsyningspligtselskabet om, hvilke geografiske områder der omfat-
tes af lukkerunden i henholdsvis den første og den anden uge. Afbrydelsen af Timeaflæste Målersteder sker 
altid i den første uge, jf. punkt 2.3.1 i dette Bilag 2, medmindre andet aftales skriftligt mellem Distributionssel-
skabet og Forsyningspligtselskabet. 

c) Forsyningspligtselskabet underretter Forbrugeren om, at afbrydelsen af Forbrugerens Målersted vil finde sted i 
den uge, som er planlagt i henhold til dette Bilag 2, punkt 2.1 a) og b), samt om, hvordan Forbrugeren kan undgå 
afbrydelsen. 

d) 6 Arbejdsdage før gennemførelsen af den Kvartalsmæssige Lukkerunde fremsender Forsyningspligtselskabet 
meddelelse om, hvilke Ikke-timeaflæste og Timeaflæste Målersteder Distributionsselskabet skal afbryde, med-
mindre Distributionsselskabet underrettes om andet i henhold til dette Bilag 2, punkt 2.1 e). 

e) Forsyningspligtselskabet underretter Distributionsselskabet, hvis forsyningen af en Forbruger alligevel ikke skal 
afbrydes. Underretningen sker hurtigst muligt efter, at betingelserne for, at der kan ske afbrydelse, ikke længere 
er til stede. Underretningen skal ske ved Anden Kommunikation i form af e-mail. Underretningen skal også ske 
mundtligt pr. telefon, hvis underretningen ved Anden Kommunikation i form af e-mail afsendes den sidste Ar-
bejdsdag inden gennemførelsen af den Kvartalsmæssige Lukkerunde eller senere. 

f) Distributionsselskabet afbryder forsyningen af Målersteder, som Forsyningspligtselskabet har anmodet om skal 
afbrydes, medmindre Forbrugeren er fraflyttet Målerstedet eller har fået en ny Gasleverandør, jf. punkt 7.3.4. 
Distributionsselskabet undersøger, om der er knyttet en ny Gasleverandør til Målerstedet, eller om der er sket 
Flytning. 

g) Ved afbrydelsen af forsyningen til Målersteder afleverer Distributionsselskabet et brev til Forbrugeren. I brevet 
oplyser Distributionsselskabet Forbrugeren om, at afbrydelsen er foretaget på anmodning af Forsyningspligtsel-
skabet, og om at Forbrugerens skal kontakte Forsyningspligtselskabet, hvis Forbrugeren har spørgsmål om af-
brydelsen og gældende vilkår for genåbning. 

h) Distributionsselskabet underretter Forsyningspligtselskabet om Distributionsselskabets afbrydelse af forsynin-
gen til et Målersted senest 1 Arbejdsdag efter afbrydelsen (tilslutningsstatus for Målerstedet ændres til afbrudt). 
Underretningen sker ved EDI Kommunikation. Såfremt Distributionsselskabet ikke afbryder forsyningen af et 
Målersted, underretter Distributionsselskabet senest 1 Arbejdsdag efter den planlagte dag for afbrydelsen For-
syningspligtselskabet om baggrunden herfor, samt om hvornår Distributionsselskabet forventer at kunne af-
bryde. Underretningen skal ske ved Anden Kommunikation i form af e-mail. 

i) Distributionsselskabet skal i forbindelse med afbrydelse af forsyningen aflæse og opgøre forbruget frem til af-
brydelsestidspunktet, og senest 3 uger efter afbrydelsestidspunktet give Forsyningspligtselskabet meddelelse 
herom. Meddelelsen sker ved EDI Kommunikation. 

b. 5 Arbejdsdage for så vidt angår Månedsaflæste Målersteder, jf. dog punkt 19.2 og 19.3; og 

c. 3 Arbejdsdage for så vidt angår Timeaflæste Målersteder, jf. dog punkt 19.2 og 19.3. 

b) Gasleverandøren underretter Kunden om, at Afbrydelsen af Kundens Målersted vil finde sted i perioden, jf. 
punkt a), samt om, hvordan Kunden kan undgå Afbrydelsen. 

c) Gasleverandøren underretter Evida, hvis forsyningen af en Kunde alligevel ikke skal afbrydes. Underretningen 
sker hurtigst muligt efter, at betingelserne for, at der kan ske Afbrydelse, ikke længere er til stede.  

Underretningen skal ske ved EDI-kommunikation. Evida accepterer eller afviser anmodningen om annullering 
inden for to (2) timer fra modtagelse af anmodningen.  

Underretningen skal også ske mundtligt pr. telefon, hvis underretningen ved EDI-kommunikation sendes i peri-
oden fra Arbejdsdagen inden den ønskede Skæringsdato for Leveranceophør og frem til Afbrydelsens gennem-
førelse. 

d) Evida afbryder forsyningen af Målersteder, som Gasleverandøren har anmodet om skal Afbrydes, medmindre 
Kunden er fraflyttet Målerstedet eller har fået en ny Gasleverandør, jf. punkt 9.1.5. Evida undersøger, om der 
er knyttet en ny Gasleverandør til Målerstedet, eller om der er sket Flytning. 

e) Ved Afbrydelsen af forsyningen til Målersteder afleverer Evida et brev til Kunden. I brevet oplyser Evida Kunden 
om, at Afbrydelsen er foretaget på anmodning af Gasleverandøren, og om at Kunden skal kontakte Gasleveran-
døren, hvis Kunden har spørgsmål om Afbrydelsen og gældende vilkår for Genåbning. 

f) Evida underretter Gasleverandøren om Evidas Afbrydelse af forsyningen til et Målersted senest én (1) Arbejds-
dag efter Afbrydelsen (tilslutningsstatus for Målerstedet ændres til afbrudt). Underretningen sker ved EDI-kom-
munikation. Såfremt Evida ikke afbryder forsyningen af et Målersted, underretter Evida senest én (1) Arbejds-
dag efter den planlagte dag for Afbrydelse Gasleverandøren om baggrunden herfor, samt om hvornår Evida 
forventer at kunne afbryde. Underretningen skal ske ved Anden Kommunikation i form af e-mail. 

g) Evida skal i forbindelse med Afbrydelse af forsyningen aflæse og opgøre forbruget frem til afbrydelsestidspunk-
tet og give Gasleverandøren meddelelse herom i overensstemmelse med fristerne i punkt 12. Meddelelsen sker 
ved EDI-kommunikation. 

 
Evida bestræber sig på, med de på tidspunktet for gennemførelsen værende ressourcer, at gennemføre afbrydelserne 
hurtigere, end forpligtet til i henhold til Regler for Gasdistribution. Evida er ikke forpligtet til at øge sin bemanding for at 
gennemføre en hurtigere Afbrydelse. 
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2.2.. Afbrydelser uden for den Kvartalsmæssige Lukkerunde 

a) Forsyningspligtselskabet meddeler Distributionsselskabet, hvilke Ikke-timeaflæste og Timeaflæste Målersteder 
Distributionsselskabet skal afbryde. Forudsat Forsyningspligtselskabet anmoder om afbrydelse senest kl. 11.00 
i perioden mandag til fredag, gennemfører Distributionsselskabet afbrydelsen af Målerstederne hurtigst muligt 
inden for de følgende 4 Arbejdsdage. Hvis Forsyningspligtselskabet anmoder om afbrydelse efter kl. 11.00 i 
perioden mandag til fredag, gennemfører Distributionsselskabet afbrydelsen hurtigst muligt inden for de føl-
gende 5 Arbejdsdage. 

b) Forsyningspligtselskabet underretter Forbrugeren om, at afbrydelsen af Forbrugerens Målersted vil finde sted i 
perioden, som følger af dette Bilag 2, punkt 2.2 a), samt om, hvordan Forbrugeren kan undgå afbrydelsen. 

c) Endvidere finder dette Bilag 2, punkt 2.1 e) - i) anvendelse. 
 
4. Gennemførelse af afbrydelse og genåbning 

4.1. Dage hvor Distributionsselskabet ikke afbryder 

Distributionsselskabet afbryder ikke følgende dage: 

a) fredag, lørdag og søndag; 

b) helligdage og dagen før en helligdag; 

c) dagen efter Kristi Himmelfartsdag; 

d) 30. april, 1. maj, 4. juni og 5. juni; og 

e) dagene mellem jul og nytår. 
 

 

19.2.. Gennemførelse af Afbrydelse 

19.2.1.. Dage hvor Evida ikke afbryder 

Evida afbryder ikke forsyningen til Husholdningsforbrugere følgende dage: 

a) fredag, lørdag og søndag; 

b) helligdage og dagen før en helligdag; 

c) dagen efter Kristi Himmelfartsdag; 

d) 30. april, 1. maj, 4. juni og 5. juni; og 

e) dagene mellem jul og nytår.  

Evida afbryder ikke forsyningen til erhvervskunder følgende dage: 

i. lørdag og søndag; 

ii. helligdage; 

iii. dagen efter Kristi Himmelfartsdag; og 

iv. 1. maj og 5. juni. 

Med erhvervskunde menes her Kunder med et CVR-nummer. Evida kan dog vurdere Afbrydelsen ud fra det registre-
rede, forventede forbrug på adressen, idet der kan forekomme Husholdningsforbrugere med et CVR-nummer til-
knyttet privatadressen, hvor der ikke skal ske Afbrydelse som for erhvervskunder. 

 
4.2. Særlige forhold som indebærer, at Distributionsselskabet ikke afbryder  

Distributionsselskabet afbryder ikke, hvis særlige forhold foreligger, herunder, men ikke begrænset til, når en af føl-
gende situationer foreligger: 

a) Distributionsselskabet ikke kan få fysisk adgang til Målerstedet; 

b) Forbrugeren udviser truende adfærd; 

c) børn under 15 år er alene hjemme på ejendommen med Målerstedet; 

19.3.. Særlige forhold som indebærer, at Evida ikke Afbryder 

Evida afbryder ikke, hvis særlige forhold foreligger, herunder, men ikke begrænset til, når en af følgende situationer 
foreligger: 

a) Evida ikke kan få fysisk adgang til Målerstedet; 

b) Kunden udviser truende adfærd; 

c) børn under 15 år er alene hjemme på ejendommen med Målerstedet; 
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d) Forbrugeren virker senil eller udviser på anden vis en hjælpeløs adfærd; 

e) ejendommen ser forladt ud, og der er frost eller udsigt til frost, da dette kan give skader på ejendommen; eller 

f) Distributionsselskabet ikke kan nå de planlagte afbrydelser som følge af vejrlig, f.eks. sne, frost, glatte veje mv., 
eller andre former for Force Majeure. 

 
Hvis Distributionsselskabet ikke kan få fysisk adgang til Målerstedet, jf. dette Bilag 2, punkt 4.2 a), overdrages sagen til 
Fogedretten. 
 
Hvis Forbrugeren udviser truende adfærd, jf. dette Bilag 2, punkt 4.2 b), forlader teknikeren Målerstedet. Distributions-
selskabet afgør, om det selv på ny vil forsøge at gennemføre afbrydelsen, eller om afbrydelse forudsætter Fogedrettens 
medvirken. 
 
Hvis børn under 15 år er alene hjemme på ejendommen med Målerstedet, jf. dette Bilag 2, punkt 4.2 c), overdrages 
sagen til Fogedretten. 
 
Hvis Forbrugeren virker senil eller på anden vis udviser en hjælpeløs adfærd, jf. dette Bilag 2, punkt 4.2 d), underretter 
Distributionsselskabet Forsyningspligtselskabet. Forsyningspligtselskabet afgør, om sagen skal overdrages til Fogedret-
ten. Forsyningspligtselskabet kontakter eventuelt kommunen vedrørende en aftale om betaling for den fremtidige gas-
forsyning. Hvis Distributionsselskabet bliver opmærksom på særlige forhold, som er omfattet af en underretningsforplig-
telse i lovgivningen, underretter Distributionsselskabet den relevante myndighed. 
 
Hvis ejendommen ser forladt ud, og der er frost eller udsigt til frost, jf. dette Bilag 2, punkt 4.2 e), undersøger Forsynings-
pligtselskabet, om andre end Forbrugeren skal kontaktes, inden afbrydelse kan gennemføres. Forsyningspligtselskabet 
meddeler Distributionsselskabet, om afbrydelsen skal gennemføres. 
 
Distributionsselskabet skal gennemføre afbrydelsen uden ugrundet ophold. Forsyningspligtselskabet og Distributionssel-
skabet aftaler tidspunktet for afbrydelse mundtligt pr. telefon og ved Anden Kommunikation i form af e-mail med henblik 
på, at Forsyningspligtselskabet om nødvendigt kan underrette Forbrugeren m.fl. om det nye afbrydelsestidspunkt. 
 
Hvis Distributionsselskabet ikke kan nå de planlagte afbrydelser som følge af vejrlig eller andre former for Force Majeure, 
jf. dette Bilag 2, punkt 4.2 f), skal Distributionsselskabet gennemføre afbrydelsen uden ugrundet ophold. Forsyningspligt-
selskabet og Distributionsselskabet aftaler tidspunktet for afbrydelse mundtligt pr. telefon og ved Anden Kommunikation 
i form af e-mail med henblik på, at Forsyningspligtselskabet om nødvendigt kan underrette Forbrugeren om det nye 
afbrydelsestidspunkt. 
 
Distributionsselskabet er ikke ansvarligt for Forsyningspligtselskabets tab som følge af, at Distributionsselskabet ikke kan 
afbryde forsyningen grundet forholdene i dette Bilag 2, punkt 4.2. 
 

d) Kunden virker senil eller udviser på anden vis en hjælpeløs adfærd; 

e) ejendommen ser forladt ud, og der er frost eller udsigt til frost, da dette kan give skader på ejendommen;  

f) Evida ikke kan nå de planlagte Afbrydelser som følge af vejrlig, f.eks. sne, frost, glatte veje mv., eller andre 
former for Force Majeure; eller 

g) der er dyrehold på ejendommen. 
 
Hvis Evida eller Gasleverandøren bliver opmærksom på særlige forhold, som er omfattet af en underretningsforpligtelse 
i lovgivningen, underretter den part, der har igangsat processen for Afbrydelse, den relevante myndighed. 

Har Gasleverandøren igangsat processen, kontakter Evida Gasleverandøren om hindringen senest én (1) Arbejdsdag ef-
ter, at Afbrydelsen er forsøgt gennemført.  

Parterne kan ligeledes have været bekendt med hindringerne inden forsøg på at gennemføre Afbrydelse og kan have 
underrettet myndighederne forinden. Hvis dette er tilfældet, oplyser Parterne hinanden herom ved Anden Kommunika-
tion senest én (1) Arbejdsdag efter, at underretningen er foretaget. 
 
Hvis sagen overdrages til Fogedretten, foretager Evida ikke nyt forsøg på Afbrydelse sker med bistand fra fogeden. 

 
19.3.1.. Evida kan ikke få fysisk adgang til Målerstedet 

Hvis Evida ikke kan få fysisk adgang til Målerstedet overdrages sagen til Fogedretten. 
 
19.3.2.. Kunden udviser truende adfærd 

Hvis Kunden udviser truende adfærd, forlader teknikeren Målerstedet. Evida afgør, om Evida selv på ny vil forsøge at 
gennemføre Afbrydelsen, eller om Afbrydelse forudsætter Fogedrettens medvirken. 
 
19.3.3.. Børn under 18 år er alene hjemme på ejendommen med Målerstedet 

Såfremt der findes tegn på, at der på adressen er hjemmeboende under 18 år (det kan være ved at disse mødes på 
adressen, eller der findes børnelegetøj m.v.), underretter Evida de sociale myndigheder om, at der afbrudt for forsynin-
gen efter Lov om Social Service § 154. 
 
Såfremt en måler er fysisk placeret indenfor i en ejendom, skal der være en person på 18 år eller derover til stede, der 
kan give adgang. Træffes alene børn under 18 år, overdrages sagen til Fogedretten, og de sociale myndigheder under-
rettes herom.  
 
19.3.4.. Kunden virker senil eller udviser på anden vis en hjælpeløs adfærd 

Hvis Kunden virker senil eller på anden vis udviser en hjælpeløs adfærd, underretter Evida Gasleverandøren. Gasleve-
randøren afgør, om sagen skal overdrages til Fogedretten.  
 
Gasleverandøren kontakter eventuelt kommunen vedrørende en aftale om betaling for den fremtidige gasforsyning.  
 
19.3.5.. Ejendommen ser forladt ud, og der er frost eller udsigt til frost 
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Hvis ejendommen ser forladt ud, og der er frost eller udsigt til frost, undersøger Gasleverandøren, om andre end Kunden 
skal kontaktes, inden Afbrydelse kan gennemføres. Gasleverandøren meddeler Evida, om Afbrydelsen skal gennemføres. 
 
19.3.6.. Evida kan ikke nå de planlagte Afbrydelser som følge af vejrlig eller anden Force Majeure 

Hvis Evida ikke kan nå de planlagte Afbrydelser som følge af vejrlig eller andre former for Force Majeure, skal Evida 
gennemføre Afbrydelsen uden ugrundet ophold. Gasleverandøren og Evida aftaler tidspunktet for Afbrydelse mundtligt 
pr. telefon og ved Anden Kommunikation i form af e-mail med henblik på, at Gasleverandøren om nødvendigt kan un-
derrette Kunden om det nye afbrydelsestidspunkt. 
 
19.3.7.. Der er dyrehold på ejendommen 
Hvis der er dyrehold, som formodes at lide overlast ved Afbrydelsen, underrettes Fødevarestyrelsen eller politiet efter 
reglerne i Dyreværnsloven. 
 

 19.4.. Konsekvenser ved manglende Afbrydelse 

Evida er ikke ansvarligt for Gasleverandørens tab som følge af, at Evida ikke kan afbryde forsyningen grundet forholdene 
i punkt 19.3. 
 
Såfremt Evida ikke foretager Afbrydelse i overensstemmelse med punkt 19.1 a), og den manglende Afbrydelse ikke er 
grundet forholdene i punkt 19.3, hæfter Evida for eventuelt forbrug, indtil Afbrydelsen foretages. 
 

4.3. Kontakt til Forsyningspligtselskabet mm. 

Hvis Forbrugeren gør indsigelser i forbindelse med afbrydelse af Målerstedet, kontakter Distributionsselskabet Forsy-
ningspligtselskabet pr. telefon. Forsyningspligtselskabet afgør, om Distributionsselskabet skal gennemføre afbrydelsen. 
 
Distributionsselskabet må ikke tage imod kontant betaling hos Forbrugeren. Forbrugeren kan heller ikke undgå afbry-
delse ved at gennemføre bankoverførsel eller lignende under lukkebesøget. 
 
I perioderne, hvor Distributionsselskabet gennemfører afbrydelser og genåbninger, jf. punkt 2 og 3 i dette Bilag 2, er 
Forsyningspligtselskabet ansvarlig for at besvare eventuelle henvendelser fra Distributionsselskabet i tidsrummet kl. 
8.00-16.00, om betaling, indgået betalingsaftale eller anden sikkerhedsstillelse mm., som måtte vedrøre en Forbruger. 
Forsyningspligtselskabet er ansvarlig for registrering af betaling. 
 

 
 

4.4. Fogedrettens bistand til gennemførelse af afbrydelse 

Distributionsselskabet fastlægger efter høring af Forsyningspligtselskabet, hvordan Fogedrettens bistand til at gennem-
føre afbrydelsen rekvireres. Distributionsselskabet underretter Forsyningspligtselskabet om den valgte proces. 
 

19.5.. Kontakt til Gasleverandøren m.m. 

Evida gennemfører som hovedregel Afbrydelsen som planlagt – uagtet eventuelle indsigelser fra Kunden på afbrydelses-
dagen. 
 
Hvis Kunden gør indsigelser i forbindelse med Afbrydelse af Målerstedet, har Evida dog mulighed for at kontakte Gasle-
verandøren pr. telefon. Gasleverandøren afgør, om Evida skal gennemføre Afbrydelsen. 
 
Evida må ikke tage imod kontant betaling hos Kunden. Kunden kan heller ikke undgå Afbrydelse ved at gennemføre 
bankoverførsel eller lignende under Evidas besøg for at gennemføre Afbrydelsen. 
 
I perioderne, hvor Evida gennemfører Afbrydelser og Genåbninger, jf. punkt 19.1 og 20.1, kan Evida kontakte Gasleve-
randøren i tidsrummet kl. 8.00-16.00 mandag-torsdag og kl. 08.00-15.00 fredag, om betaling, indgået betalingsaftale 
eller anden sikkerhedsstillelse mm., som måtte vedrøre en Kunde. Gasleverandøren er ansvarlig for registrering af beta-
ling. 
 
Såfremt Evida ikke kan komme i telefonisk kontakt med Gasleverandøren, gennemfører Evida Afbrydelsen som plan-
lagt. 
 

19.6.. Fogedrettens bistand til gennemførelse af Afbrydelse 

Evida fastlægger efter høring af Gasleverandøren, hvordan Fogedrettens bistand til at gennemføre Afbrydelsen rekvire-
res. Evida underretter Gasleverandøren om den valgte proces. Evida kontakter fogeden og gennemfører processen. 
 
Den part, der igangsætter proces for Afbrydelse betaler omkostningerne ved fogedsagen.  
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15.5.. Genåbning af forsyningen 

Såfremt forsyningen har været afbrudt eller reduceret som følge af en teknisk afbrydelse eller reduceret kapacitet, gen-
åbner Distributionsselskabet for forsyningen eller giver tilladelse til igen at aftage naturgas, når Distributionsselskabet 
vurderer, at det er forsvarligt. 
 
Ved andre afbrydelser genåbner Distributionsselskabet for forsyningen, så snart betingelserne herfor i Distributionsbe-
tingelserne er opfyldt. 
 
Distributionsselskabet underretter Gasleverandøren om tidspunktet for genåbningen hurtigst muligt, ved at Gasleveran-
døren underrettes om, at tilslutningsstatus for Forbrugeren ændres til tilsluttet. 
 
Såfremt der skal tilknyttes en ny Gasleverandør til Målerstedet fra genåbningstidspunktet, skal den nye Gasleverandør 
anmode om Leverandørskift. På trods af de i Regler for Gasdistribution angivne frister for Leverandørskift, vil Distributi-
onsselskabet åbne for forsyningen hurtigst muligt efter at have konstateret, at der er en Gasleverandør, som har indgået 
en forsyningsaftale med Forbrugeren, og som opfylder betingelserne for at virke som Gasleverandør i Distributionsom-
rådet. Distributionsselskabet registrerer Leverandørskiftet med virkning fra genåbningstidspunktet. 
 

3.. Proces for genåbning [Bilag 2] 

Processen for Distributionsselskabets genåbning på anmodning fra Forsyningspligtselskabet er som følger: 

a) Forbrugeren kontakter Forsyningspligtselskabet vedrørende genåbning. 

b) Forsyningspligtselskabet underretter Forbrugeren om, hvornår Distributionsselskabet genåbner forsyningen, jf. 
dette Bilag 2, punkt 3 d). 

c) Forsyningspligtselskabet meddeler Distributionsselskabet, at et Målersted skal genåbnes. Anmodningen sker 
ved Anden Kommunikation i form af e-mail. 

d) Distributionsselskaber genåbner i perioden mandag til torsdag i tidsrummet 8.00-16.00 og fredag i tidsrummet 
8.00-15.00. Genåbning kan ske samme dag, som Forsyningspligtselskabet anmoder herom, forudsat Forsynings-
pligtselskabet kontakter Distributionsselskabet pr. email med oplysning om genåbning af et Målersted senest 
kl. 11.00 i perioden mandag til torsdag og senest kl. 10.00 fredag. Hvis Forsyningspligtselskabet kontakter Di-
stributionsselskabet med oplysning om genåbning af et Målersted efter kl. 11.00 i perioden mandag til torsdag 
og efter kl. 10.00 fredag, genåbner Distributionsselskabet senest Arbejdsdagen efter. 

e) Distributionsselskabet underretter Forsyningspligtselskabet om Distributionsselskabets genåbning af forsynin-
gen til et Målersted senest 1 Arbejdsdag efter genåbningen (tilslutningsstatus for Målerstedet ændres til tilslut-
tet). Underretningen sker ved EDI Kommunikation. Såfremt Distributionsselskabet ikke genåbner forsyningen af 
et Målersted, underretter Distributionsselskabet hurtigst muligt Forsyningspligtselskabet om baggrunden her-
for, samt om hvornår Distributionsselskabet forventer at kunne genåbne. Underretningen skal både ske mundt-
ligt pr. telefon og ved Anden Kommunikation i form af e-mail. 

f) Har forsyningen af et Målersted været afbrudt i mere end seks måneder, kan Distributionsselskabet af sikker-
hedsmæssige årsager stille krav om, (i) at Forbrugeren får gennemført et serviceeftersyn af gasinstallationen, 

20.. EVIDAS GENÅBNING AF FORSYNINGEN  

Såfremt forsyningen har været afbrudt eller reduceret som følge af en teknisk afbrydelse eller reduceret kapacitet, gen-
åbner Evida for forsyningen eller giver tilladelse til igen at aftage gas, når Evida vurderer, at det er forsvarligt. 
 
Ved andre afbrydelser genåbner Evida for forsyningen, så snart betingelserne herfor i Distributionsbetingelserne er op-
fyldt. Dette gælder dog ikke, hvis der er gennemført Leveranceophør på Målerstedet efter anmodning fra en Gasleve-
randør, hvorefter anmodning om Tilflytning af en ny Kunde, og herefter Genåbning, således vil være nødvendigt, jf. pro-
cessen herom i punkt 8.1.3. 
 
Såfremt der skal tilknyttes en ny Gasleverandør til Målerstedet fra genåbningstidspunktet, skal den nye Gasleverandør 
anmode om Tilflytning og Genåbning. På trods af de i Regler for Gasdistribution angivne frister for Tilflytning, vil Evida 
åbne for forsyningen hurtigst muligt efter at have konstateret, at der er en Gasleverandør, som har indgået en forsy-
ningsaftale med Kunden, og som opfylder betingelserne for at virke som Gasleverandør i Distributionsområdet. Evida 
registrerer Tilflytningen med virkning fra genåbningstidspunktet. 
 

 

20.1.. Proces for Genåbning 

Processen for Evidas Genåbning på anmodning fra Gasleverandøren er som følger: 

a) Kunden kontakter Gasleverandøren vedrørende Genåbning. 

b) Gasleverandøren underretter Kunden om, hvornår Evida genåbner forsyningen, jf. punkt d. 

c) Gasleverandøren meddeler Evida, at et Målersted skal genåbnes.  

d) Evida genåbner på Arbejdsdage i perioden mandag til torsdag i tidsrummet 8.00-16.00 og fredag i tidsrummet 
8.00-15.00.  

Genåbning kan ske samme dag, som Gasleverandøren anmoder herom, forudsat Gasleverandøren kontakter 
Evida pr. e-mail med oplysning om Genåbning af et Målersted senest kl. 11.00 i perioden mandag til torsdag og 
senest kl. 10.00 fredag.  

Hvis Gasleverandøren kontakter Evida med oplysning om Genåbning af et Målersted efter kl. 11.00 i perioden 
mandag til torsdag og efter kl. 10.00 fredag, genåbner Evida senest Arbejdsdagen efter. 

e) Evida underretter Gasleverandøren om Evidas Genåbning af forsyningen til et Målersted senest én (1) Arbejds-
dag efter Genåbningen (tilslutningsstatus for Målerstedet ændres til tilsluttet). Underretningen sker ved EDI-
kommunikation.  

Såfremt Evida ikke genåbner forsyningen af et Målersted, underretter Evida hurtigst muligt Gasleverandøren 
om baggrunden herfor, samt om hvornår Evida forventer at kunne genåbne. Underretningen skal både ske 
mundtligt pr. telefon og ved Anden Kommunikation i form af e-mail. 

 
20.2.. Gennemførelse af Genåbning 
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(ii) at eftersynet foretages af en autoriseret vvs-installatør, og (iii) at vvs-installatøren har meddelt Distributi-
onsselskabet, at serviceeftersynet er gennemført med tilfredsstillende resultat, inden Distributionsselskabet 
genåbner. 

 

21.2.1.. Dage hvor Evida ikke Genåbner 

Evida genåbner ikke følgende dage: 

a) lørdag og søndag; 

b) helligdage; 

c) dagen efter Kristi Himmelfartsdag; og 

d) 1. maj og 5. juni; 
 

20.2.2.. Særlige forhold som indebærer, at Evida ikke Genåbner 

Evida genåbner ikke, hvis særlige forhold foreligger, herunder, men ikke begrænset til, når en af følgende situationer 
foreligger: 

a) Evida ikke kan få fysisk adgang til Målerstedet; 

b) Kunden udviser truende adfærd;  

c) Evida ikke kan nå de planlagte Genåbninger som følge af vejrlig, f.eks. sne, frost, glatte veje mv., eller andre 
former for Force Majeure; eller 

d) Aftaleforholdet mellem Evida og Kunden berettiger, at Evida kan afvise Genåbning. 
 
 

Bilag 1. Andelstal, Residualforbrug, Saldoopgørelse og Saldoafregning 
 
1. Hovedprincipper 

Distributionsselskabet har til opgave at tilvejebringe og fremsende det nødvendige grundlag til Transmissionsselskabet 
og Gasleverandørerne til brug for afregningerne af det ikke-timeaflæste forbrug mellem Aktørerne. 
 
Da afregningen af transport gennem Transmissionssystemet sker månedligt baseret på de transporterede mængder time 
for time, er det nødvendigt, at ikke-timeaflæst forbrug kan fordeles på de enkelte timer i en Gasmåned. Størstedelen af 
det ikke-timeaflæste forbrug aflæses kun én gang om året. Afregningerne mellem Aktørerne af det ikke-timeaflæste 
forbrug kan således ikke baseres direkte på målinger og må i stedet i første omgang baseres på beregnede størrelser.  
 
Et foreløbigt afregningsgrundlag for ikke-timeaflæst forbrug tilvejebringes i hovedtræk på følgende måde: 

a) Distributionsselskabet tildeler hver Gasleverandør en Andelskvotient. Andelskvotienten opdateres løbende, 
bl.a. på baggrund af gennemførte Leverandørskift, og gælder for et Gasdøgn ad gangen. Andelskvotienten ud-
trykker, hvor stor en andel den enkelte Gasleverandør har af det løbende forbrug på Ikke-timeaflæste Måler-
steder i et Distributionsområde; 

b) Distributionsselskabet beregner for hvert Gasdøgn det samlede ikke-timeaflæste forbrug i Distributionsområ-
det (Residualforbruget) som forskellen mellem den nettomængde naturgas, som tilføres Distributionsområdet 
i Gasdøgnet, og den totale mængde naturgas, som forbruges på de Timeaflæste Målersteder i Distributionsom-
rådet i Gasdøgnet; 

Bilag 1. Andelstal, Residualforbrug, Saldoopgørelse og Saldoafregning 
 
1. Hovedprincipper 

Evida har til opgave at tilvejebringe og fremsende det nødvendige grundlag til Transmissionsselskabet og Gasleverandø-
rerne til brug for afregningerne af det ikke-timeaflæste forbrug mellem Aktørerne. 
 
Da afregningen af transport gennem Transmissionssystemet sker månedligt baseret på de transporterede mængder time 
for time, er det nødvendigt, at ikke-timeaflæst forbrug kan fordeles på de enkelte timer i en Gasmåned. Størstedelen af 
det ikke-timeaflæste forbrug aflæses kun én gang om året. Afregningerne mellem Aktørerne af det ikke-timeaflæste 
forbrug kan således ikke baseres direkte på målinger og må i stedet i første omgang baseres på beregnede størrelser.  
 
Et foreløbigt afregningsgrundlag for ikke-timeaflæst forbrug tilvejebringes i hovedtræk på følgende måde: 

a) Evida tildeler hver Gasleverandør en Andelskvotient. Andelskvotienten opdateres løbende, bl.a. på baggrund 
af gennemførte Leverandørskift, og gælder for et Gasdøgn ad gangen. Andelskvotienten udtrykker, hvor stor 
en andel den enkelte Gasleverandør har af det løbende forbrug på Ikke-timeaflæste Målersteder i et Distribu-
tionsområde; 

b) Evida beregner for hvert Gasdøgn det samlede ikke-timeaflæste forbrug i Distributionsområdet (Residualfor-
bruget) som forskellen mellem den nettomængde gas, som tilføres Distributionsområdet i Gasdøgnet, og den 
totale mængde gas, som forbruges på de Timeaflæste Målersteder i Distributionsområdet i Gasdøgnet; 

c) ud fra en forudsætning om, at forbruget på det enkelte Ikke-timeaflæste Målersted fordeler sig over tid efter 
samme profil som hele Residualforbruget, fordeler Evida hvert Gasdøgns Residualforbrug på Gasleverandører 
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c) ud fra en forudsætning om, at forbruget på det enkelte Ikke-timeaflæste Målersted fordeler sig over tid efter 
samme profil som hele Residualforbruget, fordeler Distributionsselskabet hvert Gasdøgns Residualforbrug på 
Gasleverandører (det Fordelte Residualforbrug) ved brug af Gasleverandørernes Andelskvotienter. For Må-
nedsaflæste Målersteder anvendes dog det aflæste forbrug i forbindelse med 1. og 2. korrektionsopgørelserne; 
og 

d) Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne fordeler selv et Gasdøgns Fordelte Residualforbrug på Gasdøg-
nets timer ved hjælp af en af Transmissionsselskabet fastlagt timefordelingsnøgle. 

 
Det endelige afregningsgrundlag for det ikke-timeaflæste forbrug i en Gasmåned foreligger, når alt forbrug for den på-
gældende Gasmåned er aflæst (eller beregnet som følge af manglende aflæsning fra Forbrugeren). Når alt forbrug er 
aflæst (eller beregnet), fordeler (periodiserer) Distributionsselskabet forbruget på de enkelte Gasdøgn. Distributionssel-
skabet opgør for hver Gasleverandør forskellen (saldoen) mellem det foreløbige afregningsgrundlag (det Fordelte Resi-
dualforbrug i én Gasmåned efter 2. korrektionsopgørelse) og det aflæste/beregnede afregningsgrundlag (det Periodise-
rede Forbrug). Det endelige afregningsgrundlag for det ikke-timeaflæste forbrug mellem Aktørerne betegnes som Saldo-
opgørelsen. 
 
Distributionsselskabet forsyner Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne med forarbejdede og pr. Gasleverandør 
aggregerede data til brug for afregningerne mellem Aktørerne. En Gasleverandør kan forlange detaljeret dokumentation 
for de af Distributionsselskabet fremsendte aggregerede data. Systemet med andelstal, Residualforbrug, Saldoopgørelse 
og Saldoafregning beskrives mere udførligt nedenfor. 
 
 
 
 
 
 

2. Andelstal og Andelskvotient 

Der findes følgende former for andelstal: 

a) Målerstedets Andelstal, som er det forventede årlige forbrug af naturgas for ét Ikke-timeaflæst Målersted som 
fastsat af Distributionsselskabet; 

b) Gasleverandørens Andelstal, som er summen af Målerstedets Andelstal for de Ikke-timeaflæste Målersteder, 
som Gasleverandøren forsyner i et Distributionsområde; og 

c) Distributionsområdets Andelstal, som er summen af Målerstedets Andelstal for samtlige Ikke-timeaflæste Må-
lersteder i et Distributionsområde. 

Distributionsselskabet beregner Målerstedets Andelstal som det seneste års registrerede forbrug af naturgas på det Ikke-
timeaflæste Målersted omregnet til forbruget i et normalgraddageår. Ved det seneste års registrerede forbrug af natur-
gas forstås  

a) for et Årsaflæst Målersted det seneste aflæste årsforbrug aflæst ved den faste årlige aflæsning; og 

b) for et Månedsaflæst Målersted det aflæste forbrug af naturgas i en periode på ét Gasår (en årsafregningsperi-
ode) aflæst månedligt. 

(det Fordelte Residualforbrug) ved brug af Gasleverandørernes Andelskvotienter. For Månedsaflæste Måler-
steder anvendes dog det aflæste forbrug i forbindelse med 1. og 2. korrektionsopgørelserne; og 

d) Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne fordeler selv et Gasdøgns Fordelte Residualforbrug på Gasdøg-
nets timer ved hjælp af en af Transmissionsselskabet fastlagt timefordelingsnøgle. 

 
Det endelige afregningsgrundlag for det ikke-timeaflæste forbrug i en Gasmåned foreligger, når alt forbrug for den på-
gældende Gasmåned er aflæst (eller beregnet som følge af manglende aflæsning fra Kunden). Når alt forbrug er aflæst 
(eller beregnet), fordeler (periodiserer) Evida forbruget på de enkelte Gasdøgn. Evida opgør for hver Gasleverandør for-
skellen (saldoen) mellem det foreløbige afregningsgrundlag (det Fordelte Residualforbrug i én Gasmåned efter 2. kor-
rektionsopgørelse) og det aflæste/beregnede afregningsgrundlag (det Periodiserede Forbrug). Det endelige afregnings-
grundlag for det ikke-timeaflæste forbrug mellem Aktørerne betegnes som Saldoopgørelsen. 
 
Evida forsyner Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne med forarbejdede og pr. Gasleverandør aggregerede data 
til brug for afregningerne mellem Aktørerne. En Gasleverandør kan forlange detaljeret dokumentation for de af Evida 
fremsendte aggregerede data. Systemet med andelstal, Residualforbrug, Saldoopgørelse og Saldoafregning beskrives 
mere udførligt nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Andelstal og Andelskvotient 

Der findes følgende former for andelstal: 

a) Målerstedets Andelstal, som er det forventede årlige forbrug af gas for ét Ikke-timeaflæst Målersted som fast-
sat af Evida; 

b) Gasleverandørens Andelstal, som er summen af Målerstedets Andelstal for de Ikke-timeaflæste Målersteder, 
som Gasleverandøren forsyner i et Distributionsområde; og 

c) Distributionsområdets Andelstal, som er summen af Målerstedets Andelstal for samtlige Ikke-timeaflæste Må-
lersteder i et Distributionsområde. 

 

Evida beregner Målerstedets Andelstal som det seneste års registrerede forbrug af gas på det Ikke-timeaflæste Måler-
sted omregnet til forbruget i et normalgraddageår. Ved det seneste års registrerede forbrug af gas forstås  

a) for et Årsaflæst Målersted det seneste aflæste årsforbrug aflæst ved den faste årlige aflæsning; og 

b) for et Månedsaflæst Målersted det aflæste forbrug af naturgas i en periode på ét Gasår (en årsafregningsperi-
ode) aflæst månedligt. 
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Målerstedets Andelstal gælder således som udgangspunkt for et helt Gasår ad gangen. 
 
I særlige tilfælde kan Distributionsselskabet anvende et anslået forbrug som Målerstedets Andelstal i stedet for at tage 
udgangspunkt i målt forbrug. Det kan ske, hvor det målte forbrug ikke er relevant (f.eks. ved et nyetableret Målersted 
eller hvis et Målersted har været afbrudt i en periode). 
 

En Forbruger kan bede Distributionsselskabet om ændring af et Målerstedets Andelstal, hvis der er forventning om et 
væsentligt ændret forbrug i forhold til tidligere (f.eks. nye ejere på et Ikke-timeaflæst Målersted eller efter energibespa-
rende tiltag). 
 

Målerstedets Andelstal skal endvidere ændres, hvis der ændres status (aktivt/ikke-aktivt) for et Ikketimeaflæst Måler-
sted. Hvis der lukkes for forsyningen uden nedlæggelse af Målerstedet tildeler Distributionsselskabet et Målerstedets 
Andelstal på 0. Ved genåbning af Målerstedet tildeler Distributionsselskabet et Målerstedets Andelstal, som svarer til 
det forventede årsforbrug på Målerstedet. 
 

Hvis Distributionsselskabet har et målt egetforbrug, og hvis egetforbruget aflæses på et Ikke-timeaflæst Målersted, hånd-
teres dette på samme måde som øvrige Ikke-timeaflæste Målersteder i Distributionsområdet. 
 

Andelskvotienten er Gasleverandørens Andelstal divideret med Distributionsområdets Andelstal. 
 

Andelskvotienten udtrykker, hvor stor en andel den enkelte Gasleverandør har af det løbende forbrug på Ikke-timeaflæ-
ste Målersteder i Distributionsområdet og udgør en delenøgle, hvormed det ikketimeaflæste forbrug pr. Gasdøgn i et 
Distributionsområde (Residualforbruget) fordeles mellem flere Gasleverandører. Distributionsselskabet reviderer dagligt 
Andelskvotienten, blandt andet på baggrund af gennemførte Leverandørskift. Andelskvotienten udgør således i perioder 
af ét Gasdøgns varighed den proportionale fordeling af Residualforbruget. 
 

Når der gennemføres Leverandørskift, ændres de berørte Gasleverandørers andelstal (Gasleverandørens Andelstal) og 
Andelskvotienter. 
 
På figur 1 er vist, hvordan Målersteders Andelstal i et Gasdøgn er fordelt på Gasleverandørerne i et Distributionsområde. 
Endvidere er vist de resulterende Andelskvotienter for Gasleverandørerne. 
 
Figur 1. Eksempel med 6 Målersteder og 3 Gasleverandører (A, B og C) 
 

 
 
På figur 2 er vist, hvordan Gasleverandørernes Andelstal (og Andelskvotienter) ændres som følge af Leverandørskift. 
 
Figur 2. Eksempel med Leverandørskift på 3 Målersteder  

Målerstedets Andelstal gælder således som udgangspunkt for et helt Gasår ad gangen. 
 
I særlige tilfælde kan Evida anvende et anslået forbrug som Målerstedets Andelstal i stedet for at tage udgangspunkt i 
målt forbrug. Det kan ske, hvor det målte forbrug ikke er relevant (f.eks. ved et nyetableret Målersted eller hvis et Må-
lersted har været afbrudt i en periode). 
 
En Kunde kan bede Evida om ændring af et Målerstedets Andelstal, hvis der er forventning om et væsentligt ændret 
forbrug i forhold til tidligere (f.eks. nye ejere på et Ikke-timeaflæst Målersted eller efter energibesparende tiltag). 
 
Målerstedets Andelstal skal endvidere ændres, hvis der ændres status (aktivt/ikke-aktivt) for et Ikketimeaflæst Måler-
sted. Hvis der lukkes for forsyningen uden nedlæggelse af Målerstedet tildeler Evida et Målerstedets Andelstal på 0. Ved 
genåbning af Målerstedet tildeler Evida et Målerstedets Andelstal, som svarer til det forventede årsforbrug på Målerste-
det. 
 
Hvis Evida har et målt egetforbrug, og hvis egetforbruget aflæses på et Ikke-timeaflæst Målersted, håndteres dette på 
samme måde som øvrige Ikke-timeaflæste Målersteder i Distributionsområdet. 
 
Andelskvotienten er Gasleverandørens Andelstal divideret med Distributionsområdets Andelstal. 
 
Andelskvotienten udtrykker, hvor stor en andel den enkelte Gasleverandør har af det løbende forbrug på Ikke-timeaflæ-
ste Målersteder i Distributionsområdet og udgør en delenøgle, hvormed det ikketimeaflæste forbrug pr. Gasdøgn i et 
Distributionsområde (Residualforbruget) fordeles mellem flere Gasleverandører. Evida reviderer dagligt Andelskvotien-
ten, blandt andet på baggrund af gennemførte Leverandørskift. Andelskvotienten udgør således i perioder af ét Gas-
døgns varighed den proportionale fordeling af Residualforbruget. 
 
Når der gennemføres Leverandørskift, ændres de berørte Gasleverandørers andelstal (Gasleverandørens Andelstal) og 
Andelskvotienter. 
 
På figur 1 er vist, hvordan Målersteders Andelstal i et Gasdøgn er fordelt på Gasleverandørerne i et Distributionsområde. 
Endvidere er vist de resulterende Andelskvotienter for Gasleverandørerne. 
 
Figur 1. Eksempel med 6 Målersteder og 3 Gasleverandører (A, B og C) 
 

 
 
På figur 2 er vist, hvordan Gasleverandørernes Andelstal (og Andelskvotienter) ændres som følge af Leverandørskift. 
 
Figur 2. Eksempel med Leverandørskift på 3 Målersteder  
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Det er i eksemplerne forudsat, at Målerstedernes Andelstal er uændrede. Der sker således en ændring af Gasleverandø-
rernes Andelstal alene som følge af Leverandørskift. 
 
Distributionsområdets Andelstal ændres kun, hvis de enkelte Målerstedets Andelstal ændres, eller hvis der oprettes eller 
nedlægges Målersteder i Distributionsområdet. Distributionsområdets Andelstal er derfor ens i de to eksempler. 
 
3. Residualforbrug og Fordelt Residualforbrug (det foreløbige afregningsgrundlag) 

3.1. Generelt 

Residualforbruget er det samlede naturgasforbrug for alle Ikke-timeaflæste Målersteder i et Distributionsområde be-
regnet af Distributionsselskabet som forskellen mellem 

a) den naturgasmængde, der netto er tilført Distributionsområdet; og 

b) den totale mængde naturgas, som er forbrugt på de Timeaflæste Målersteder i Distributionsområdet. 
 
Den naturgasmængde, der netto er tilført et Distributionsområde, opgøres af Distributionsselskabet som summen af 

a) den naturgasmængde der tilføres Distributionsområdet af Transmissionsselskabet (opgørelsen baseres på time-
målinger fra M/R stationer i Overgangspunkterne til Distributionsområdet); 

b) den naturgasmængde der tilføres Distributionsområdet af bionaturgasproducenten (opgørelsen baseres på 
timemålinger fra Målepunkter for Bionaturgas); 

c) de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms hver af Transmissionsselskabets M/R 
stationer, og 

d) naturgasmængder udvekslet mellem Distributionsområdet og andre Distributionsområder. 
 
Distributionsselskabet opgør Residualforbrug pr. Gasdøgn og én Gasmåneds Residualforbrug består derfor af Residual-
forbruget pr. alle Gasdøgn i Gasmåneden. 
 
Fordelingen af Residualforbruget mellem Gasleverandører i et Distributionsområde sker proportionalt ved hjælp af Gas-
leverandørernes Andelskvotienter. Fordelt Residualforbrug er således Residualforbrug gange Andelskvotient. 
 
Distributionsselskabet beregner hver Gasleverandørs Fordelte Residualforbrug til brug for afregningerne Aktørerne imel-
lem (sendes til Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne). 
 

 

 
 
Det er i eksemplerne forudsat, at Målerstedernes Andelstal er uændrede. Der sker således en ændring af Gasleverandø-
rernes Andelstal alene som følge af Leverandørskift. 
 
Distributionsområdets Andelstal ændres kun, hvis de enkelte Målerstedets Andelstal ændres, eller hvis der oprettes eller 
nedlægges Målersteder i Distributionsområdet. Distributionsområdets Andelstal er derfor ens i de to eksempler. 
 
3. Residualforbrug og Fordelt Residualforbrug (det foreløbige afregningsgrundlag) 

4.5. Generelt 

Residualforbruget er det samlede gasforbrug for alle Ikke-timeaflæste Målersteder i et Distributionsområde beregnet af 
Evida som forskellen mellem 

c) den gasmængde, der netto er tilført Distributionsområdet; og 

d) den totale mængde gas, som er forbrugt på de Timeaflæste Målersteder i Distributionsområdet. 
 
Den gasmængde, der netto er tilført et Distributionsområde, opgøres af Evida som summen af 

e) den gasmængde der tilføres Distributionsområdet af Transmissionsselskabet (opgørelsen baseres på timemå-
linger fra M/R-stationer i Overgangspunkterne til Distributionsområdet); 

f) den gasmængde der tilføres Distributionsområdet af bionaturgasproducenten (opgørelsen baseres på timemå-
linger fra Målepunkter for Bionaturgas); 

g) de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms hver af Transmissionsselskabets M/R-
stationer, og 

h) gasmængder udvekslet mellem Distributionsområdet og andre Distributionsområder. 
 
Evida opgør Residualforbrug pr. Gasdøgn og én Gasmåneds Residualforbrug består derfor af Residualforbruget pr. alle 
Gasdøgn i Gasmåneden. 
 
Fordelingen af Residualforbruget mellem Gasleverandører i et Distributionsområde sker proportionalt ved hjælp af Gas-
leverandørernes Andelskvotienter. Fordelt Residualforbrug er således Residualforbrug gange Andelskvotient. 
 
Evida beregner hver Gasleverandørs Fordelte Residualforbrug til brug for afregningerne Aktørerne imellem (sendes til 
Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne). 
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Transmissionsselskabet får i løbet af gasdøgnet, med de intervaller og frister der fremgår af den til enhver tid gældende 
version af Regler for Gastransport: 

a) De forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms hver af Transmissionsselskabets M/R 
stationer. 

 
Gasleverandøren og Transmissionsselskabet får oplysning om Fordelt Residualforbrug dagligt, månedligt og efter 1. og 
2. korrektionsopgørelserne: 

a) Dagligt inden kl. 11.00 i Gasdøgnet: det forudgående Gasdøgns Fordelte Residualforbrug baseret på Uvaliderede 
måledata; 

b) Månedligt senest kl. 16.00 den 6. Arbejdsdag i måneden: til afregningsformål den forudgående Gasmåneds For-
delte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i Gasmåneden baseret på Validerede måledata; 

c) Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 4. Gasmåned efter forbrugsmåneden (1. korrektionsopgørelse): gen-
beregnet Fordelt Residualforbrug for forbrugsmåneden opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåneden; og 

d) Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 15. Gasmåned efter forbrugsmåneden (2. korrektionsopgørelse): gen-
beregnet Fordelt Residualforbrug for forbrugsmåneden opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåneden.  

 
For at kunne håndtere Fordelt Residualforbrug i det timeopdelte regime i Transmissionssystemet skal det Fordelte Resi-
dualforbrug opgjort pr. Gasdøgn fordeles på de 24 timer i Gasdøgnet ved en forudbestemt timefordelingsnøgle, som 
fastsættes af Transmissionsselskabet, og offentliggøres på Transmissionsselskabets hjemmeside i en Excel regnearksfil. 
Eventuelle ændringer af timefordelingsnøglen sker ved Transmissionsselskabets direkte henvendelse til alle aktive Trans-
portkunder med et varsel på mindst 1 Gasmåned. 
 
Med timefordelingsnøglen har alle Aktører på naturgasmarkedet et forudsigeligt redskab til at håndtere Gasdøgnets 
Fordelte Residualforbrug i forhold til reservation af og betaling for kapacitet i Transmissionssystemet, samt nominering, 
allokering og balancering i det timeopdelte regime i Transmissionssystemet. 
 
Den enkelte Gasleverandør samt Transmissionsselskabet foretager selv beregningen af det timefordelte forbrug. 
 

3.2. Særligt om 1. og 2. korrektionsopgørelserne 

Distributionsselskabet genberegner Gasdøgnets Fordelte Residualforbrug for hver Gasleverandør ved 1. og 2. korrekti-
onsopgørelserne, fordi forbruget løbende korrigeres på Transmissionsselskabets M/R stationer og Målepunkter for Bio-
naturgas, ved overførsel af naturgas mellem Distributionsområder, på Timeaflæste Målersteder og som korrektioner af 
eventuelle datahåndteringsfejl. 
 
Til forskel fra de Uvaliderede og Validerede måledata indgår i 1. og 2. korrektionsopgørelserne det periodiserede aflæste 
forbrug for de Månedsaflæste Målersteder. 
Det aflæste forbrug på Månedsaflæste Målersteder periodiseres på Gasmånedens enkelte Gasdøgn ved anvendelse af 
Validerede måledata. 
 

Transmissionsselskabet får i løbet af gasdøgnet, med de intervaller og frister der fremgår af den til enhver tid gældende 
version af Regler for Gastransport: 

a) De forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms hver af Transmissionsselskabets M/R-
stationer. 

 
Gasleverandøren og Transmissionsselskabet får oplysning om Fordelt Residualforbrug dagligt, månedligt og efter 1. og 
2. korrektionsopgørelserne: 

a) Dagligt inden kl. 11.00 i Gasdøgnet: det forudgående Gasdøgns Fordelte Residualforbrug baseret på Uvaliderede 
måledata; 

b) Månedligt senest kl. 16.00 den 6. Arbejdsdag i måneden: til afregningsformål den forudgående Gasmåneds For-
delte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i Gasmåneden baseret på Validerede måledata; 

c) Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 4. Gasmåned efter forbrugsmåneden (1. korrektionsopgørelse): gen-
beregnet Fordelt Residualforbrug for forbrugsmåneden opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåneden; og 

d) Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 15. Gasmåned efter forbrugsmåneden (2. korrektionsopgørelse): gen-
beregnet Fordelt Residualforbrug for forbrugsmåneden opgjort for hvert Gasdøgn i forbrugsmåneden. 

 
For at kunne håndtere Fordelt Residualforbrug i det timeopdelte regime i Transmissionssystemet skal det Fordelte Resi-
dualforbrug opgjort pr. Gasdøgn fordeles på de 24 timer i Gasdøgnet ved en forudbestemt timefordelingsnøgle, som 
fastsættes af Transmissionsselskabet, og offentliggøres på Transmissionsselskabets hjemmeside i en Excel regnearksfil. 
Eventuelle ændringer af timefordelingsnøglen sker ved Transmissionsselskabets direkte henvendelse til alle aktive Trans-
portkunder med et varsel på mindst én (1) Gasmåned. 
 
Med timefordelingsnøglen har alle Aktører på gasmarkedet et forudsigeligt redskab til at håndtere Gasdøgnets Fordelte 
Residualforbrug i forhold til reservation af og betaling for kapacitet i Transmissionssystemet, samt nominering, allokering 
og balancering i det timeopdelte regime i Transmissionssystemet. 
 
Den enkelte Gasleverandør samt Transmissionsselskabet foretager selv beregningen af det timefordelte forbrug. 
 
 
 
 

4.6. Særligt om 1. og 2. korrektionsopgørelserne 

Evida genberegner Gasdøgnets Fordelte Residualforbrug for hver Gasleverandør ved 1. og 2. korrektionsopgørelserne, 
fordi forbruget løbende korrigeres på Transmissionsselskabets M/R stationer og Målepunkter for Bionaturgas, ved over-
førsel af gas mellem Distributionsområder, på Timeaflæste Målersteder og som korrektioner af eventuelle datahåndte-
ringsfejl. 
 
Til forskel fra de Uvaliderede og Validerede måledata indgår i 1. og 2. korrektionsopgørelserne det periodiserede aflæste 
forbrug for de Månedsaflæste Målersteder. 
Det aflæste forbrug på Månedsaflæste Målersteder periodiseres på Gasmånedens enkelte Gasdøgn ved anvendelse af 
Validerede måledata. 
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I 1. og 2. korrektionsopgørelserne beregnes det fordelte forbrug for de Årsaflæste Målersteder ved anvendelse af Resi-
dualforbruget for de Årsaflæste Målersteder og Andelskvotienterne for de Årsaflæste Målersteder. Residualforbruget 
for de Årsaflæste Målersteder er differencen mellem Distributionsområdets samlede Residualforbrug og det periodise-
rede forbrug for alle Månedsaflæste Målersteder. 
 

4. Saldoopgørelsen og Saldoafregning (det endelige afregningsgrundlag) 

4.1. Generelt 

De løbende afregninger i markedet af det ikke-timeaflæste forbrug er baseret på Validerede opgørelser af det Fordelte 
Residualforbrug for én Gasmåned og 1. og 2. korrektionsopgørelserne heraf. Residualforbruget udgør for så vidt angår 
Årsaflæst Forbrug kun en beregnet og foreløbig opgørelse af forbruget. 
 
Når et aflæsningsår er gået, og de Årsaflæste Målersteder er aflæst, vil det kunne konstateres, at nogle Målersteder har 
aftaget mere end forventet, og andre mindre. 
 
Er forbruget på en Gasleverandørs Årsaflæste Målersteder forøget med mere end gennemsnittet i Distributionsområdet 
(Gasleverandørens Andelstal var for lille) er Gasleverandøren hver Gasmåned tilskrevet en for lille andel af Residualfor-
bruget (det Fordelte Residualforbrug for Gasleverandøren er for lille), og Gasleverandøren har opbygget en negativ ener-
gisaldo. 
 
Er forbruget på en Gasleverandørs Årsaflæste Målersteder omvendt reduceret med mere end gennemsnittet i Distribu-
tionsområdet (Gasleverandørens Andelstal var for højt) er Gasleverandøren hver Gasmåned tilskrevet en for stor andel 
af Residualforbruget (det Fordelte Residualforbrug for Gasleverandøren er for stort), og Gasleverandøren har opbygget 
en positiv energisaldo. 
 

Saldoopgørelsen er opgørelsen for hver Gasleverandør i hvert Distributionsområde af disse opbyggede positive og ne-
gative energisaldi, der fremkommer som differencen mellem det i 2. korrektionsopgørelsen opgjorte Fordelt Residual-
forbrug i én Gasmåned og det Periodiserede Forbrug i samme Gasmåned. Saldoopgørelsen foretages af Distributionssel-
skabet for én Gasmåned ad gangen. 
 
Ved Periodiseret Forbrug forstås Månedsforbruget og Årsforbruget (hvor Årsforbrug baseret på aflæsninger på Måler-
stedet er fordelt på Gasmånederne i overensstemmelse med punkt 4.2) på de Ikke-timeaflæste Målersteder en Gasleve-
randør har forsynet i én Gasmåned i ét Distributionsområde. 
 

Saldoafregningen er en afregning af de månedlige positive eller negative energisaldi, der fremkommer ved Saldoopgø-
relsen og foretages af Transmissionsselskabet på baggrund af data fra Distributionsselskabet om Saldoopgørelsen. 
 
En gennemført Saldoafregning korrigeres ikke. Såfremt der opdages fejl efter gennemførelse af Saldoafregningen, afreg-
nes sådanne fejl bilateralt mellem Gasleverandører og Distributionsselskabet. Procedurer herfor udarbejdes senere. 
 

4.2. Periodisering af aflæst forbrug på Målerstedet 

Periodiseringen af det aflæste forbrug på Målerstedet udgør for: 

a) Månedsaflæste Målersteder det aflæste forbrug Gasmåned for Gasmåned; 

 
I 1. og 2. korrektionsopgørelserne beregnes det fordelte forbrug for de Årsaflæste Målersteder ved anvendelse af Resi-
dualforbruget for de Årsaflæste Målersteder og Andelskvotienterne for de Årsaflæste Målersteder. Residualforbruget 
for de Årsaflæste Målersteder er differencen mellem Distributionsområdets samlede Residualforbrug og det periodise-
rede forbrug for alle Månedsaflæste Målersteder. 
 

4. Saldoopgørelsen og Saldoafregning (det endelige afregningsgrundlag) 

4.1. Generelt 

De løbende afregninger i markedet af det ikke-timeaflæste forbrug er baseret på Validerede opgørelser af det Fordelte 
Residualforbrug for én Gasmåned og 1. og 2. korrektionsopgørelserne heraf. Residualforbruget udgør for så vidt angår 
Årsaflæst Forbrug kun en beregnet og foreløbig opgørelse af forbruget. 
 
Når et aflæsningsår er gået, og de Årsaflæste Målersteder er aflæst, vil det kunne konstateres, at nogle Målersteder har 
aftaget mere end forventet, og andre mindre. 
 
Er forbruget på en Gasleverandørs Årsaflæste Målersteder forøget med mere end gennemsnittet i Distributionsområdet 
(Gasleverandørens Andelstal var for lille) er Gasleverandøren hver Gasmåned tilskrevet en for lille andel af Residualfor-
bruget (det Fordelte Residualforbrug for Gasleverandøren er for lille), og Gasleverandøren har opbygget en negativ ener-
gisaldo. 
 
Er forbruget på en Gasleverandørs Årsaflæste Målersteder omvendt reduceret med mere end gennemsnittet i Distribu-
tionsområdet (Gasleverandørens Andelstal var for højt) er Gasleverandøren hver Gasmåned tilskrevet en for stor andel 
af Residualforbruget (det Fordelte Residualforbrug for Gasleverandøren er for stort), og Gasleverandøren har opbygget 
en positiv energisaldo. 
 

Saldoopgørelsen er opgørelsen for hver Gasleverandør i hvert Distributionsområde af disse opbyggede positive og ne-
gative energisaldi, der fremkommer som differencen mellem det i 2. korrektionsopgørelsen opgjorte Fordelt Residual-
forbrug i én Gasmåned og det Periodiserede Forbrug i samme Gasmåned. Saldoopgørelsen foretages af Evida for én 
Gasmåned ad gangen. 
 
Ved Periodiseret Forbrug forstås Månedsforbruget og Årsforbruget (hvor Årsforbrug baseret på aflæsninger på Måler-
stedet er fordelt på Gasmånederne i overensstemmelse med punkt 4.2) på de Ikke-timeaflæste Målersteder en Gasleve-
randør har forsynet i én Gasmåned i ét Distributionsområde. 
 

Saldoafregningen er en afregning af de månedlige positive eller negative energisaldi, der fremkommer ved Saldoopgø-
relsen og foretages af Transmissionsselskabet på baggrund af data fra Evida om Saldoopgørelsen. 
 
En gennemført Saldoafregning korrigeres ikke. Såfremt der opdages fejl efter gennemførelse af Saldoafregningen, afreg-
nes sådanne fejl bilateralt mellem Gasleverandører og Evida.  
 

4.2. Periodisering af aflæst forbrug på Målerstedet 

Periodiseringen af det aflæste forbrug på Målerstedet udgør for: 
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b) Årsaflæste Målersteder det aflæste årsforbrug fordelt på Gasmånederne (periodiseret) i årsaflæsningsperioden 
med det Justerede Residualforbrug som periodiseringsnøgle. 

 
Det Justerede Residualforbrug er differencen mellem 

a) det samlede afregningsvalide Residualforbrug i Distributionsområdet for én Gasmåned før 1. og 2. korrektions-
opgørelserne; og 

b) det samlede Månedsforbrug for alle Månedsaflæste Målersteder i Distributionsområdet for den samme Gas-
måned. 

 
Det Justerede Residualforbrug baseres således på de afregningsvalide forbrugsdata, og det Justerede Residualforbrug 
(og dermed periodiseringsnøglen for det årsaflæste forbrug) ændres derfor ikke i forbindelse med 1. og 2. korrektions-
opgørelserne. 
 
Det Justerede Residualforbrug opgøres af Distributionsselskabet som ét tal for hele Gasmåneden. Det Justerede Residu-
alforbrug kan, når der er brug for at kunne periodisere måleraflæsninger uden for de normale aflæsningsterminer, for-
deles på Gasmånedens enkelte Gasdøgn ved anvendelse af det afregningsvalide Residualforbrug opgjort pr. Gasdøgn 
(før 1. og 2. korrektionsopgørelse) som periodiseringsnøgle. 
 
Da nogle Distributionsselskaber har rullende måleraflæsning, dvs. at de Årsaflæste Målersteder aflæses forskudt hen 
over året, kan Saldoafregningen først foretages, når alt forbrug i den pågældende Gasmåned er aflæst og periodiseret. 
Det vil eksempelvis indebære, at Saldoafregningen for januar Gasmåned 2004 først kan foretages, når alle aflæsnings-
grupper er årsaflæst, og deres forbrug periodiseret. Der skal således være foretaget årsaflæsning pr. 1. januar 2005, før 
der kan foretages Saldoafregning for januar Gasmåned 2004. 
 
Periodiseringsgrundlaget for et Årsaflæst Målersted er illustreret på figur 3. 
 
Figur 3. Periodiseret Forbrug – periodiseringsgrundlag 
 

 
 
Når årsaflæsning er foretaget, periodiseres det opgjorte, brændværdikorrigerede, afregningsvalide forbrug på de Årsaf-
læste Målersteder (Årsforbruget) ved anvendelse af det Justerede Residualforbrug som periodiseringsnøgle. 
 
I eksemplet aflæser Forbrugeren meget skævt i forhold til den faste aflæsningstermin (som er den 1. februar hvert år i 
eksemplet). Tidspunkterne for de to aflæsninger, der fastlægger forbruget i aflæsningsperiode 2, er således den 17. ja-
nuar 2003 hhv. den 15. februar 2004. 
 

a) Månedsaflæste Målersteder det aflæste forbrug Gasmåned for Gasmåned; 

b) Årsaflæste Målersteder det aflæste årsforbrug fordelt på Gasmånederne (periodiseret) i årsaflæsningsperioden 
med det Justerede Residualforbrug som periodiseringsnøgle. 

 
Det Justerede Residualforbrug er differencen mellem 

a) det samlede afregningsvalide Residualforbrug i Distributionsområdet for én Gasmåned før 1. og 2. korrektions-
opgørelserne; og 

b) det samlede Månedsforbrug for alle Månedsaflæste Målersteder i Distributionsområdet for den samme Gas-
måned. 

 
Det Justerede Residualforbrug baseres således på de afregningsvalide forbrugsdata, og det Justerede Residualforbrug 
(og dermed periodiseringsnøglen for det årsaflæste forbrug) ændres derfor ikke i forbindelse med 1. og 2. korrektions-
opgørelserne. 
 
Det Justerede Residualforbrug opgøres af Evida som ét tal for hele Gasmåneden. Det Justerede Residualforbrug kan, når 
der er brug for at kunne periodisere måleraflæsninger uden for de normale aflæsningsterminer, fordeles på Gasmåne-
dens enkelte Gasdøgn ved anvendelse af det afregningsvalide Residualforbrug opgjort pr. Gasdøgn (før 1. og 2. korrekti-
onsopgørelse) som periodiseringsnøgle. 
 
Da der kan forekomme rullende måleraflæsning, dvs. at de Årsaflæste Målersteder aflæses forskudt hen over året, kan 
Saldoafregningen først foretages, når alt forbrug i den pågældende Gasmåned er aflæst og periodiseret. Det vil eksem-
pelvis indebære, at Saldoafregningen for januar Gasmåned 2004 først kan foretages, når alle aflæsningsgrupper er års-
aflæst, og deres forbrug periodiseret. Der skal således være foretaget årsaflæsning pr. 1. januar 2005, før der kan fore-
tages Saldoafregning for januar Gasmåned 2004. 
 
Periodiseringsgrundlaget for et Årsaflæst Målersted er illustreret på figur 3. 
 
Figur 3. Periodiseret Forbrug – periodiseringsgrundlag 
 

 
 
Når årsaflæsning er foretaget, periodiseres det opgjorte, brændværdikorrigerede, afregningsvalide forbrug på de Årsaf-
læste Målersteder (Årsforbruget) ved anvendelse af det Justerede Residualforbrug som periodiseringsnøgle. 
 
I eksemplet aflæser Kunden meget skævt i forhold til den faste aflæsningstermin (som er den 1. februar hvert år i ek-
semplet). Tidspunkterne for de to aflæsninger, der fastlægger forbruget i aflæsningsperiode 2, er således den 17. januar 
2003 hhv. den 15. februar 2004. 
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Hvis der ved beregningen af det periodiserede forbrug i aflæsningsperiode 2 skal tages højde for de skæve aflæsninger, 
sker periodiseringen på følgende grundlag: 

a) alt Justeret Residualforbrug i perioden 17/1 2003 til 15/2 2004 indgår i periodiseringsnøglen (udgør 100 %); 

b) det relative Justerede Residualforbrug beregnes for hver Gasmåned som hver Gasmåneds Justerede Residual-
forbrug i % af alt Justeret Residualforbrug i perioden 17/1 2003 til 15/2 2004); og 

c) det opgjorte, afregningsvalide forbrug på Målerstedet for aflæsningsperiode 2 fordeles herefter på de enkelte 
hele eller dele af Gasmåneder ved at multiplicere med den pågældende Gasmåneds relative Justerede Residu-
alforbrug. 

 
Hvis Distributionsselskabet opgør forbruget på Årsaflæste Målersteder med udgangspunkt i ”skæve” aflæsningsdatoer 
vil hvert Årsaflæst Målersted få hver sin individuelle periodiseringsnøgle. 
 
Ud over de normale periodiske aflæsninger foretages måleraflæsning bl.a. i forbindelse med Leverandørskift (herunder 
Flytninger). Disse aflæsninger indgår også i periodiseringen. Hvis der mellem to normale periodiske aflæsninger har væ-
ret foretaget både leverandørskifteaflæsning og flytteaflæsning, vil der for perioden skulle beregnes 3 periodiserings-
nøgler – én for hver periode mellem to måleraflæsninger. 
 

4.3. Saldoafregning og håndtering af fejl 

I et system med 1. og 2. korrektionsopgørelser og 1. og 2. korrektionsafregninger på basis heraf mellem den normale 
afregning baseret på afregningsvalide forbrugsdata (Gasmånedens Residualforbrug før 1. og 2. korrektionsopgørelserne) 
og Saldoafregningen er det vigtigt, at de allerede afregnede fejl ikke korrigeres én gang til i selve Saldoafregningen. 
 
Datagrundlaget for Saldoafregningen er derfor dels det Fordelte Residualforbrug for én Gasmåned efter 2. korrektions-
opgørelsen og dels det Periodiserede Forbrug for samme Gasmåned. Et eksempel på en Saldoopgørelse er vist på figur 
4. 
 
Figur 4. Datagrundlag for Saldoafregningen – Saldoopgørelsen 
 

 
 
Distributionsselskabet opgør for én Gasmåned det Periodiserede Forbrug og Saldoopgørelsen (forskellen mellem det 
Fordelte Residualforbrug i Gasmåneden efter 2. korrektionsopgørelsen og det Periodiserede Forbrug i samme Gasmå-
ned) pr. Gasleverandør. 
 

 
Hvis der ved beregningen af det periodiserede forbrug i aflæsningsperiode 2 skal tages højde for de skæve aflæsninger, 
sker periodiseringen på følgende grundlag: 

a) alt Justeret Residualforbrug i perioden 17/1 2003 til 15/2 2004 indgår i periodiseringsnøglen (udgør 100 %); 

b) det relative Justerede Residualforbrug beregnes for hver Gasmåned som hver Gasmåneds Justerede Residual-
forbrug i % af alt Justeret Residualforbrug i perioden 17/1 2003 til 15/2 2004); og 

c) det opgjorte, afregningsvalide forbrug på Målerstedet for aflæsningsperiode 2 fordeles herefter på de enkelte 
hele eller dele af Gasmåneder ved at multiplicere med den pågældende Gasmåneds relative Justerede Residu-
alforbrug. 

 
Hvis Evida opgør forbruget på Årsaflæste Målersteder med udgangspunkt i ”skæve” aflæsningsdatoer vil hvert Årsaflæst 
Målersted få hver sin individuelle periodiseringsnøgle. 
 
Ud over de normale periodiske aflæsninger foretages måleraflæsning bl.a. i forbindelse med Leverandørskift (herunder 
Flytninger). Disse aflæsninger indgår også i periodiseringen. Hvis der mellem to normale periodiske aflæsninger har væ-
ret foretaget både leverandørskifteaflæsning og flytteaflæsning, vil der for perioden skulle beregnes 3 periodiserings-
nøgler – én for hver periode mellem to måleraflæsninger. 
 

4.3. Saldoafregning og håndtering af fejl 

I et system med 1. og 2. korrektionsopgørelser og 1. og 2. korrektionsafregninger på basis heraf mellem den normale 
afregning baseret på afregningsvalide forbrugsdata (Gasmånedens Residualforbrug før 1. og 2. korrektionsopgørelserne) 
og Saldoafregningen er det vigtigt, at de allerede afregnede fejl ikke korrigeres én gang til i selve Saldoafregningen. 
 
Datagrundlaget for Saldoafregningen er derfor dels det Fordelte Residualforbrug for én Gasmåned efter 2. korrektions-
opgørelsen og dels det Periodiserede Forbrug for samme Gasmåned. Et eksempel på en Saldoopgørelse er vist på figur 
4. 
 
Figur 4. Datagrundlag for Saldoafregningen – Saldoopgørelsen 
 

 
 
Evida opgør for én Gasmåned det Periodiserede Forbrug og Saldoopgørelsen (forskellen mellem det Fordelte Residual-
forbrug i Gasmåneden efter 2. korrektionsopgørelsen og det Periodiserede Forbrug i samme Gasmåned) pr. Gasleveran-
dør. 
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For Gasleverandør A er det Fordelte Residualforbrug i Gasmåneden i forbindelse med 2. korrektionsopgørelsen opgjort 
til 255. Det Periodiserede Forbrug for samme Gasmåned er for Gasleverandør A’s vedkommende opgjort til 249. De 
mængder, der for Gasleverandør A skal saldoafregnes, er forskellen mellem 2. korrektionsopgørelsen og det Periodise-
rede Forbrug. Forskellen er opgjort til +6, hvilket betyder, at Gasleverandør A i den pågældende Gasmåned har indkøbt 
6 enheder mere end leveret til Forbrugerne. Gasleverandør A skal derfor i selve Saldoafregningen refunderes værdien af 
de 6 enheder. Gasleverandøren refunderes af dennes Transportkunde. Transportkunden afregnes af Transmissionssel-
skabet. 
 
For Gasleverandør C er Saldoopgørelsen opgjort til - 6, hvilket betyder, at Gasleverandør C har indkøbt 6 enheder mindre 
end leveret til Forbrugerne. Gasleverandør C skal derfor i selve Saldoafregningen betale for værdien af de 6 enheder. 
 
Med indførelsen af to korrektionsopgørelser vil der over tid foreligge 3 forskellige Residualforbrug for den samme Gas-
måned: 

a) det afregningsvalide Residualforbrug; 

b) 1. korrektionsopgørelses Residualforbrug; og 

c) 2. korrektionsopgørelses Residualforbrug. 
 
Det Justerede Residualforbrug (som anvendes ved periodiseringen af forbruget på Årsaflæste Målersteder) beregnes 
som forskellen mellem det afregningsvalide Residualforbrug for én Gasmåned og det månedsaflæste forbrug for samme 
Gasmåned. Det Justerede Residualforbrug, og dermed periodiseringen af det årsaflæste forbrug, ændres derfor ikke i 
forbindelse med 1. og 2. korrektionsopgørelserne. 
 

4.4. Systemdifferencen 

I forbindelse med hver Gasmåneds Saldoafregning vil der opstå nogle ikke-målbare differencer. 
Disse differencer benævnes systemdifferencen, og udgøres af følgende elementer: 

a) måledifferencer mellem målinger på Transmissionsselskabets M/R stationer, målinger på Målepunkter for Bio-
naturgas og målinger på Målerstederne. Måledifferencerne ligger indenfor de fastsatte tolerancer for korrekt 
måling; 

b) metodedifferencer  

- differencer ved opgørelse af naturgastab;  

- eventuelle differencer ved allokering af brændværdier; og 

- differencer ved Saldoopgørelsen for den enkelte Gasmåned. 

c) Naturgastab og Distributionsområdets umålte egetforbrug. Omfatter bl.a. gastab fra Distributionsnettene (bl.a. 
som følge af ledningsovergravninger og umålt forbrug f.eks. til opvarmning af naturgas i Distributionsnettet; og 

d) ikke korrigerede målerfejl (på Transmissionsselskabets M/R stationer og forbrugsmålinger), som omfatter må-
ledifferencer, der ligger udenfor de fastsatte tolerancer for korrekt måling. 

 

 
For Gasleverandør A er det Fordelte Residualforbrug i Gasmåneden i forbindelse med 2. korrektionsopgørelsen opgjort 
til 255. Det Periodiserede Forbrug for samme Gasmåned er for Gasleverandør A’s vedkommende opgjort til 249. De 
mængder, der for Gasleverandør A skal saldoafregnes, er forskellen mellem 2. korrektionsopgørelsen og det Periodise-
rede Forbrug. Forskellen er opgjort til +6, hvilket betyder, at Gasleverandør A i den pågældende Gasmåned har indkøbt 
6 enheder mere end leveret til Kunderne. Gasleverandør A skal derfor i selve Saldoafregningen refunderes værdien af 
de 6 enheder. Gasleverandøren refunderes af dennes Transportkunde. Transportkunden afregnes af Transmissionssel-
skabet. 
 
For Gasleverandør C er Saldoopgørelsen opgjort til - 6, hvilket betyder, at Gasleverandør C har indkøbt 6 enheder mindre 
end leveret til Kunderne. Gasleverandør C skal derfor i selve Saldoafregningen betale for værdien af de 6 enheder. 
 
Med indførelsen af to korrektionsopgørelser vil der over tid foreligge 3 forskellige Residualforbrug for den samme Gas-
måned: 

a) det afregningsvalide Residualforbrug; 

b) 1. korrektionsopgørelses Residualforbrug; og 

c) 2. korrektionsopgørelses Residualforbrug. 
 
Det Justerede Residualforbrug (som anvendes ved periodiseringen af forbruget på Årsaflæste Målersteder) beregnes 
som forskellen mellem det afregningsvalide Residualforbrug for én Gasmåned og det månedsaflæste forbrug for samme 
Gasmåned. Det Justerede Residualforbrug, og dermed periodiseringen af det årsaflæste forbrug, ændres derfor ikke i 
forbindelse med 1. og 2. korrektionsopgørelserne. 
 

4.4. Systemdifferencen 

I forbindelse med hver Gasmåneds Saldoafregning vil der opstå nogle ikke-målbare differencer. 
Disse differencer benævnes systemdifferencen, og udgøres af følgende elementer: 

a) måledifferencer mellem målinger på Transmissionsselskabets M/R stationer, målinger på Målepunkter for Bio-
naturgas og målinger på Målerstederne. Måledifferencerne ligger indenfor de fastsatte tolerancer for korrekt 
måling; 

b) metodedifferencer  

- differencer ved opgørelse af naturgastab;  

- eventuelle differencer ved allokering af brændværdier; og 

- differencer ved Saldoopgørelsen for den enkelte Gasmåned. 

c) Gastab og Distributionsområdets umålte egetforbrug. Omfatter bl.a. gastab fra Distributionssystemet (bl.a. som 
følge af ledningsovergravninger og umålt forbrug f.eks. til opvarmning af naturgas i Distributionssystemet; og 

d) ikke korrigerede målerfejl (på Transmissionsselskabets M/R stationer og forbrugsmålinger), som omfatter må-
ledifferencer, der ligger udenfor de fastsatte tolerancer for korrekt måling. 
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Systemdifferencen er det eneste ”forbrug” som ikke kan måles. Systemdifferencen kan principielt være både positiv og 
negativ, og kan kun gøres op i forbindelse med Saldoafregningen. Systemdifferencen gøres op således, at summen af alle 
Gasleverandørers Saldoopgørelse og systemdifferencen er 0. 
 
Systemdifferencen skal hos Distributionsselskabet figurere som et Ikke-timeaflæst Målersted med dertil knyttet Gasle-
verandør. Systemdifferencen indgår således i en Gasleverandørs Forbrugerportefølje og afregnes mellem Distributions-
selskabet og Gasleverandøren. 
 
Systemdifferencen tildeles altid Målerstedets Andelstal 0 i forbindelse med opgørelsen af det Fordelte Residualforbrug 
(afregningsvalidt såvel som ikke-afregningsvalidt, 1. korrektionsopgørelse og 2. korrektionsopgørelse). 
 
Først ved Saldoafregningen tilskrives den tilknyttede Gasleverandør den opgjorte systemdifference. 
 
I eksemplet på figur 4 er der opgjort en systemdifference på - 5. 
 
Hvis systemdifferencen er negativ betyder det, at Distributionsselskabet og Distributionsselskabets Gasleverandør er i 
underskud for den pågældende Gasmåned, og at Distributionsselskabet/Distributionsselskabets Gasleverandør derfor i 
forbindelse med selve Saldoafregningen skal afregne (betale) for den opgjorte systemdifference. I eksemplet hvor sy-
stemdifferencen er opgjort til – 5, skal systemdifferencen derfor indgå på det til systemdifferencen oprettede Ikke-time-
aflæste Målersted med værdien + 5, således at Gasleverandøren til Målerstedet tilskrives ”forbruget”. 
 
Omvendt hvis systemdifferencen er positiv. I givet fald skal Distributionsselskabet/Distributionsselskabets Gasleverandør 
modtage betaling for den opgjorte systemdifference. 

Systemdifferencen er det eneste ”forbrug” som ikke kan måles. Systemdifferencen kan principielt være både positiv og 
negativ, og kan kun gøres op i forbindelse med Saldoafregningen. Systemdifferencen gøres op således, at summen af alle 
Gasleverandørers Saldoopgørelse og systemdifferencen er 0. 
 
Systemdifferencen skal hos Evida figurere som et Ikke-timeaflæst Målersted med dertil knyttet Gasleverandør. System-
differencen indgår således i en Gasleverandørs Kundeportefølje og afregnes mellem Evida og Gasleverandøren. 
 
Systemdifferencen tildeles altid Målerstedets Andelstal 0 i forbindelse med opgørelsen af det Fordelte Residualforbrug 
(afregningsvalidt såvel som ikke-afregningsvalidt, 1. korrektionsopgørelse og 2. korrektionsopgørelse). 
 
Først ved Saldoafregningen tilskrives den tilknyttede Gasleverandør den opgjorte systemdifference. 
 
I eksemplet på figur 4 er der opgjort en systemdifference på - 5. 
 
Hvis systemdifferencen er negativ betyder det, at Evida og Evidas Gasleverandør er i underskud for den pågældende 
Gasmåned, og at Evida / Evidas Gasleverandør derfor i forbindelse med selve Saldoafregningen skal afregne (betale) for 
den opgjorte systemdifference. I eksemplet hvor systemdifferencen er opgjort til – 5, skal systemdifferencen derfor indgå 
på det til systemdifferencen oprettede Ikke-timeaflæste Målersted med værdien + 5, således at Gasleverandøren til Må-
lerstedet tilskrives ”forbruget”. 
 
Omvendt hvis systemdifferencen er positiv. I givet fald skal Evida / Evidas Gasleverandør modtage betaling for den op-
gjorte systemdifference. 
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