
 

 
 

Side 1 af 26 
 

Metode for beregning af priser og gebyrer    
I henhold til Gasforsyningslovens § 36a skal priser og betingelser for anvendelse af distributi-
onssystemer ske i henhold til metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet. Det følger end-
videre af Gasforsyningslovens § 40, stk. 1, nr. 1 og 2, at distributionsselskaber skal anmelde 
priser, tariffer og betingelser samt metoder herfor til Forsyningstilsynet. 
 
Gasdistributionsselskaberne Evida Nord A/S, CVR-nr. 37 27 00 24, Evida Syd A/S, CVR-nr. 27 21 
04 06, og Evida Fyn A/S, CVR-nr. 29 21 48 24, (herefter samlet Evida) anmelder hermed metode 
for beregning af priser og gebyrer i Evida, herunder et samlet priskatalog for de harmoniserede 
priser og gebyrer beregnet efter metoden. Priskataloget vedlægges som Bilag 1. 
 
Metoden anmeldes som gældende senest fra den 1. januar 2024, og anmeldelsen erstatter alle 
tidligere anmeldte priser og gebyrer samt metoder for beregning heraf. 
 
Metoden vil dog først træde i kraft efter Forsyningstilsynets godkendelse, og Evida vil forinden 
ikrafttræden varsle ændringerne over for Evidas eksisterende kunder i overensstemmelse med 
gældende regler. 
 
I det følgende er beskrevet: 

1) Baggrund for metodeanmeldelsen og sammenhæng med andre metodeanmeldelser 

2) De eksisterende priser og gebyrer i Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn 

3) Harmoniseret metode for beregning af priser og gebyrer 

4) Uddybning af metoden i forhold til de enkelte priskategorier 

5) Retsgrundlag 

 
1. Baggrund for metodeanmeldelsen 

Som led i harmoniseringen af de tre regulatoriske gasdistributionsselskaber (Evida Nord, Evida 
Syd og Evida Fyn) anmeldes en harmoniseret metode for beregning af Evidas priser og gebyrer 
for at sikre ens priser og gebyrer på tværs af landet.  
 
Harmoniseringen sker ligeledes med henblik på at sikre overholdelse af Gasforsyningslovens 
kriterier om rimelighed, objektivitet, gennemsigtighed, ikke-diskrimination og omkostnings-
ægthed, jf. Gasforsyningslovens § 37, stk. 2, og § 7, stk. 5. 
 
Hensigten med nærværende anmeldelse er således at have en opdateret metode og et opda-
teret, samlet priskatalog for alle tre Evida-selskaber. 
 
Evida forventer og arbejder henimod, at Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn bliver til ét regu-
leret gasdistributionsselskab pr. 1. januar 2024. Evida harmoniserer med denne anmeldelse 
priserne i Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn, og sammenlægningen forventes således ikke at 
kræve en ny metode. 
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Den anmeldte metode for priser og gebyrer består primært af elementer, der allerede er kendt 
hos enten samtlige af Evidas nuværende kunder, eller som eksisterer i de enkelte, nuværende 
distributionsselskaber. 
 
Anmeldelsen ændrer dog lidt i de opkrævede priser i forhold til tidligere, idet Evida med nær-
værende anmeldelse introducerer enkelte nye priser, der ikke hidtil har været opkrævet sam-
tidig med, at nogle af de eksisterende priser fjernes. Dette sker for dels at harmonisere til ens 
priser og priskategorier og dels for at sanere i det nuværende antal. 

1.1. Sammenhæng med andre metoder 

Sammenhæng mellem Metode for beregning af priser og gebyrer, Metode for distributionsta-
riffer og Metode vedrørende Vilkår for betaling for tilkobling til distributionssystemet: 

Nærværende metodeanmeldelse vedrører de priser og gebyrer, som Evida opkræver fra sine 
kunder (brugere af systemet og forbrugere), bortset fra distributionstariffer og betaling ved 
tilkobling til distributionssystemet.  

Evida har derfor den 30. september 2022 anmeldt en separat metode for distributionstariffer.  

Evida forventer endvidere at anmelde en revideret metode vedrørende vilkår for betaling for 
tilkobling til distributionssystemet.1 Denne anmeldelse indeholder principper og muligheder 
for betaling af omkostninger i forbindelse med tilkobling til distributionssystemet. Vilkår for 
betaling for tilkobling til distributionssystemet har ligeledes sammenhæng med Evidas distri-
butionsbetingelser og distributionsaftaler. 

Det bemærkes, at de eksisterende priskataloger og oversigter, som Evida har offentliggjort på 
hjemmesiden, indeholder priser og gebyrer såvel som henvisninger til distributionstariffer og 
betaling i forbindelse med tilkobling til distributionssystemet (”etablering af gasledning”).  

For at skabe større gennemsigtighed omkring Evidas metodeanmeldelser og gældende priser, 
gebyrer, distributionstariffer og betaling i forbindelse med tilkobling til distributionssystemet, 
vil Evida fremover have de tre separate metoder med hver sit tilhørende priskatalog: 

- Metode for beregning af priser og gebyrer + Priskatalog for gældende priser og geby-
rer,2 

- Metode for distributionstariffer + Priskatalog for gældende distributionstariffer og til-
hørende betalinger, 

- Metode vedrørende vilkår for betaling for tilkobling til distributionssystemet + Priska-
talog for betaling i forbindelse med tilkobling. 

Evida vil ligeledes foretage en tydeligere opdeling på hjemmesiden, så det bliver mere gen-
nemsigtigt for kunder og myndigheder at se hvilke metoder og priser m.v., der hører sammen. 
Dette er ligeledes med til at sikre overholdelse af Gasforsyningslovens kriterium om gennem-
sigtighed.  

Det er hensigten, at Evida minimum én gang årligt vil gennemgå de tre priskataloger, med 
henblik på eventuel ajourføring af priser m.v., og anmelde opdateringer indenfor de godkendte 
metoder til Forsyningstilsynet til registrering. 

 
1 Metoden erstatter den tidligere reviderede version af 26. april 2022.  
2 Gebyret for frakobling og gebyret for FIK-opkrævning er udskilt til separat behandling hos Forsynings-
tilsynet med henblik på hurtigere godkendelse, jf. også punkt 4.7 og 4.9. Gebyrerne er dog fortsat en del 
af den samlede metode for beregning af priser og gebyrer. 
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Sammenhæng mellem Metode for beregning af priser og Evidas distributionsbetingelser: 

Evidas distributionsbetingelser for timeaflæste, større ikke-timeaflæste og små ikke-timeaflæ-
ste målersteder3 indeholder punkter omkring priser og gebyrer, betalingsbetingelser og re-
stanceprocedure samt betaling i forbindelse med ændring, frakobling, afbrydelse og genåb-
ning, m.v. 

Distributionsbetingelserne beskriver bl.a., at Evida fakturerer kunden for at benytte distributi-
onssystemet samt for skatter, afgifter, eventuelle gebyrer og lignende, jf. distributionsbetin-
gelsernes punkt 8 (7).  

Distributionsbetingelserne bestemmer endvidere, at kunden skal betale omkostningerne til 
inddrivelse af restancer, herunder rykkergebyrer, morarenter, inkassogebyr, omkostninger til 
retslig inkasso, afbrydelses- og genåbningsgebyrer m.v., jf. distributionsbetingelsernes punkt 
9.2 (8.2).  

Der henvises ligeledes i distributionsbetingelserne til, at størrelsen af de til enhver tid gæl-
dende gebyrer fremgår af Evidas hjemmeside, og at priser og gebyrer er anmeldt til Forsynings-
tilsynet. 

Nærværende metodeanmeldelse vedrører således beregningen af de priser og gebyrer, som 
Evida opkræver fra sine kunder (brugere af systemet og forbrugere), bortset fra distributions-
tariffer og vilkår for betaling for tilkobling til distributionssystemet, der findes i separate me-
todeanmeldelser. 

2. De eksisterende priser og gebyrer i Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn 

Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn har i dag hvert sit katalog af priser og gebyrer. De eksiste-
rende priser og gebyrer kan findes på Evidas hjemmeside. 
 
Som Bilag 2 vedlægges et overblik over de eksisterende priser og gebyrer i Evida Nord, Evida 
Syd og Evida Fyn sammenlignet med de harmoniserede. 
 
Det ses af Bilag 2, at priser og gebyrer i relation til manglende eller for sen betaling og aflæsning 
er ens i de tre Evida-selskaber, mens der er variationer i de øvrige priser og gebyrer (eller i 
opdelingen af underkategorierne) i Evida Nord, Evida Syd og/eller Evida Fyn.  
 
De eksisterende priser og gebyrer er overordnet opdelt i følgende kategorier: 

- Energiafgifter og nødforsyningstarif, 

- Manglende eller for sen betaling, 

- Manglende eller for sen årsaflæsning, 

- Lokalisering af en gasledning, 

- Flytning af gasledning og gasmåler, 

- Kontrol af gasmåler, 

- Etablering af gasledning, 

- Frakobling fra gassystemet, og 

- Særligt for erhvervskunder. 

 
3 Forsyningstilsynet har den 8. august 2022 godkendt Evidas harmoniserede distributionsbetingelser for 
Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn. 
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3. Metode for beregning af priser og gebyrer 

Hensigten med nærværende metodeanmeldelse er, at metoden for beregning af priser og ge-
byrer er ens i alle tre Evida-selskaber. Ensretningen gør det mere gennemsigtigt for kunderne, 
ligesom forskellige priser og gebyrer kan opfattes som en forskelsbehandling af kunderne sam-
tidig med, at det bliver lettere for kunderne at forstå ens priser. Endelig taler administrative 
hensyn for, at priser og gebyrer gøres ens i alle tre selskaber. 
 
Der foretages en opdeling i forskellige kundetyper, hvor det giver mening af hensyn til særligt 
kriteriet om omkostningsægthed. 
 
Nedenfor gennemgås metoden for beregning af de enkelte priser og gebyrer. 
 
Vedlagte Bilag 1 indeholder Priskataloget som oversigt over de samlede harmoniserede priser 
og gebyrer, hvor nedenstående beregningsmetoder er anvendt. Det er dette Bilag 1, som Evida 
vil gennemgå minimum én gang årligt med henblik på ajourføring og anmeldelse til Forsynings-
tilsynet til registrering. 
 
Generel beskrivelse af metoden for beregning af priser og gebyrer: 

Evida fastsætter priser og gebyrer under hensyntagen til omkostningsægthed, rimelighed, ob-
jektivitet, gennemsigtighed og ikke-diskrimination, jf. kriterierne i Gasforsyningslovens § 37, 
stk. 2. 
 
Metoden for beregning af priser og gebyrer er således baseret på hvilke omkostninger, kun-
derne (brugere af systemet og forbrugere) giver anledning til under hver kategori. 
 
Priserne beregnes på baggrund af følgende generelle omkostningselementer: 

1) Materialer 

2) Entreprenør 

3) Arbejdsløn til administration 

4) Arbejdsløn til tekniker 

 
Ad 1) Materialer: 

Det er under hver kategori af priser og gebyrer vurderet hvilke materialer, der anvendes i den 
pågældende proces. Herefter fastsættes det typiske stykantal og gældende indkøbspriser inkl. 
avance og omkostninger til lagerhåndtering. Vurderingen af anvendelse af materialer sker i 
videst muligt omfang på baggrund af historik fra tilsvarende udførte opgaver. 
 
Ad 2) Entreprenør: 

Der er under hver kategori af priser og gebyrer indeholdt de omkostninger, der er forbundet 
med anvendelsen af eksterne entreprenører. Der kan f.eks. være tale om opstartsomkostnin-
ger (tilrettelæggelse af gravearbejde, indmåling, m.v.), betaling for entreprenørens arbejdsti-
mer (inden for/uden for normaltid) og betaling for brug af gravemaskine (inden for/uden for 
normaltid). 
 
Det bemærkes endvidere, at flere af entreprenøropgaverne sendes i udbud i overensstem-
melse med gældende regler herom, hvilket ligeledes er med til at sikre en rimelig prisfastsæt-
telse. Evida har bl.a. indhentet udbud på tilslutninger (tilkoblinger) og frakoblinger af kunder 
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på distributionssystemet, udbud på timeløn til faglært/ufaglært arbejdsmand og betaling for 
gravemaskine. 
 
Såfremt opgaver ikke har været i udbud, så sker prissætningen i videst muligt omfang på bag-
grund af historik fra tilsvarende udførte opgaver. 
 
Ad 3) Arbejdsløn til administration: 

Der er under hver kategori af priser og gebyrer indeholdt de omkostninger, der er forbundet 
med arbejdsløn til administration. Betegnelsen administration dækker over Evidas egne med-
arbejdere, der udfører forskellige processer – f.eks. driftssupport og GIS-registrering. 
 
Timeløn til administrative medarbejdere er fastsat ud fra faktisk løn og gager tillagt indirekte 
lønomkostninger i form af f.eks. vagttillæg, pensioner, feriepenge og sociale omkostninger. 
Hertil tillægges indirekte produktionsomkostninger (IPO) som en andel af relevante omkost-
ninger, f.eks. lokaleomkostninger, IT-omkostninger, generel administration og forsikringer 
m.v. Den beregnede kostpris tillægges herefter en mark-up (avance). Timelønnen omregnes 
herefter til effektiv arbejdstid på baggrund af normtid fratrukket møder, sygdom, ferie, m.v.  
 
Timeforbruget til forskellige processer er fastsat på baggrund af en vurdering af erfaringer fra 
ledere og medarbejdere, der er tæt på processerne. 
 
Ad 4) Arbejdsløn til tekniker: 

Der er under hver kategori af priser og gebyrer indeholdt de omkostninger, der er forbundet 
med arbejdsløn til tekniker. Betegnelsen tekniker dækker over Evidas egne medarbejdere, der 
foretager forskellige processer – f.eks. udkørende teknikere i forbindelse med afbrydelser og 
genåbninger m.v. 
 
Timeløn til teknikere fastsættes på samme måde som for administrative medarbejdere, hvor 
nogle IPO-omkostninger er de samme, mens andre kun er relevante for den ene gruppe. End-
videre tillægges omkostninger til teknikerbiler, der omfatter de direkte driftsomkostninger i 
form af bl.a. leasingydelse, forsikringer, brændstof og vedligehold. 
 
Timeforbruget sker i høj grad på basis af data fra tidsregistrering af timer på tilsvarende opga-
ver eller sammenlignelige opgaver. 
 
Uddybning af metoden: 

Under hver kategori af priser og gebyrer har Evida således gennemgået hvilke arbejdsgange og 
omkostninger m.v., der er forbundet med hver enkelt ydelse og kundetype, så der sikres ob-
jektivitet og omkostningsægthed.  
 
Beregningerne er foretaget ud fra en betragtning om den gennemsnitlige/typiske proces, hvor 
der således er taget højde for, at en bestemt proces kan variere i tid. Eksempelvis tager en 
proces måske nogle gange én time, mens den en anden gang kan tage enten lidt længere eller 
lidt kortere tid. Evida vil i sådanne tilfælde fastsætte det typiske tidsforbrug for processen og 
anvende dette i beregningen. 
 
Det vurderes, at ovenstående er en rimelig og gennemsigtig metode over for kunderne samti-
dig med at det sikres, at priserne er ensartede og dermed ikke-diskriminerende i forhold til 
kunderne. 
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Beregningsmetoden sikrer endvidere, at alle priser og gebyrer er objektivt konstaterbare ud 
fra hver kategori, der er baseret på hvilke priser, de enkelte kunder giver anledning til ud fra 
en helhedsbetragtning for gasdistributionssystemet. 
 
Evida har beregnet priserne i denne metodeanmeldelse ud fra 2021-priser, hvor flere af om-
kostningselementerne er indeksreguleret, herunder omkostninger til materialer og entrepre-
nør. Ydelser og omkostninger, der har været i udbud, er medtaget til de i udbuddet aftalte 
priser. Det bemærkes i den forbindelse, at indeksreguleringen fra 2021 til 2022 ser ud til at 
betyde prisstigninger. De priser, der er indeholdt i denne metode, er således udtryk for et øje-
bliksbillede, der kan blive ændret mange gange frem mod forventet ikrafttræden den 1. januar 
2024. Evida vil således opdatere priserne inden for rammerne i metoden, inden metoden skal 
træde i kraft. Kunderne vil således blive varslet i forhold til de senest opdaterede priser og 
gebyrer på varslingstidspunktet. 
 
Det bemærkes endvidere, at metoden indeholder alle fire omkostningselementer (materialer, 
entreprenør, arbejdsløn til administration og arbejdsløn til tekniker) for alle priser og gebyrer, 
selv om enkelte, konkrete priser på nuværende tidspunkt ikke indeholder omkostninger til 
f.eks. entreprenør. 
 
Baggrunden herfor er, at Evida f.eks. i dag anvender egne teknikere til nogle opgaver, men 
hvor det ikke er usandsynligt, at arbejdet kan outsources til eksterne entreprenører en gang i 
nærmere fremtid. Evida forsøger således med metoden at tage højde for sådanne udviklinger, 
så det ikke vil kræve en ny metodeanmeldelse og godkendelse fra Forsyningstilsynet. Det for-
ventes ikke, at prisen vil ændre sig af betydning, såfremt opgaverne løses af eksterne, idet 
priser bl.a. fastsættes ud fra en sammenholdelse med markedspriserne. 
 
Det vurderes at være en rimelig, objektiv, gennemsigtig, ikke-diskriminerende og omkostnings-
ægte metode, idet der ved den konkrete fastsættelse af priser og gebyrer foretages en bereg-
ning af de omkostninger, som de enkelte ydelser giver anledning til. Kunderne kommer således 
ikke til at betale for ekstra omkostninger, hvis de ikke indgår på beregningstidspunktet. 
 
4. Nærmere beskrivelse af metoden for beregning af de enkelte priser og gebyrer 

Metoden for beregning af priser og gebyrer gennemgås nedenfor mere konkret i forhold til de 
enkelte priskategorier.  
 
Metoden (og priskataloget) indeholder nu følgende overordnede kategorier: 

1) Energiafgifter og nødforsyningstarif (opkræves med hjemmel i lovgivning), 

2) Manglende eller for sen betaling, 

3) Manglende eller for sen årsaflæsning, 

4) Lokalisering af en gasledning, 

5) Omlægning og andet arbejde på eksisterende stik, måler og gasledning, 

6) Måler og målinger,  

7) Frakobling fra distributionssystemet,  

8) Forgæves kørsel, og  

9) Betalingsmetode – Indbetalingskort (FIK-opkrævning) 

Kategorierne svarer i det store og hele til de tidligere kategorier, men nogle af dem er omdøbt 
og samlet lidt mere end tidligere. 
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Kategorien etablering af gasledning er flyttet over i metoden vedrørende vilkår for betaling for 
tilkobling til distributionssystemet. 
 
Kategorien særligt for erhvervskunder er fjernet, idet disse priser og gebyrer i store træk var 
en gengivelse af de øvrige kategorier eller omfattet af vilkår for betaling for tilkobling til distri-
butionssystemet (tidligere vilkår for betaling af etableringsomkostninger). Det er nedenfor be-
skrevet, hvis der er særlige vilkår gældende for erhvervskunder (større, ikke-timeaflæste kun-
der og timeaflæste kunder).  
 

4.1. Energiafgifter og Nødforsyningstarif (opkræves med hjemmel i lovgivning) 

Evida opkræver en række af priser og gebyrer, der har hjemmel i lovgivning m.v.  
 
Evida opkræver bl.a. energiafgifter bestående af naturgas-, CO2- og NOx-afgifter på vegne af 
staten i henhold til LBK nr. 1100 af 01.07.2020 (Gasafgiftsloven), LBK nr. 1353 af 02.09.2020 
(CO2-afgiftsloven), LBK nr. 479 af 22.04.2020 (Svovlafgiftsloven) og LBK nr. 1214 af 10.08.2020 
(Kvælstofoxiderafgiftsloven), alle med senere ændringer. 
 
Evida opkræver tillige en nødforsyningstarif på vegne af Energinet. Prissætningen af denne 
sker af Energinet. 
 
Enkelte andre lovbestemte priser og gebyrer nævnes i forbindelse med de øvrige underover-
skrifter for hver priskategori. 
 
Det bemærkes, at Evida ikke anmoder om Forsyningstilsynets godkendelse for så vidt angår de 
priser og gebyrer, der er fastsat ved lov eller ekstern part (Energinet), men Evida har indeholdt 
flere af dem i denne metodeanmeldelse for overblikkets skyld, hvor det er vurderet at give 
mening.  
 
Det skal endvidere bemærkes, at fakturering sker med hjemmel i lovgivningen eller med de fra 
Energinet oplyste priser, og at der ikke tillægges nogen form for tillæg eller avance. 
 

4.2. Manglende eller for sen betaling 

Priser og gebyrer i relation til manglende eller for sen betaling omfatter flere typer af omkost-
ninger til inddrivelse af restancer: 
 

    Enhed DKK 
 ekskl. moms 

DKK 
 inkl. moms 

   Rykker (1. og 2. rykker) *1 Pr. rykker 100,00 100,00 

   Inkassovarsel *1   Pr. varsel 100,00 100,00 
   Betalingsaftale (ekskl. moms) *1   Pr. aftale 100,00 100,00 

   Afbrydelse ved restance (lukkebesøg) *1   Pr. besøg 830,00 830,00 
   Genåbning (sker alene inden for normal åbningstid) Pr. besøg 830,00 1.037,50 

   Fast kompensationsbeløb *1   Pr. aftale 310,00 310,00 

*Gebyret er fritaget for moms, jf. SKM2004.273.TSS.   1Gebyret er fastsat ved lovgivning. 

Restancer bliver pålagt morarenter efter Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg i 
henhold til renteloven, pt. et tillæg på 8 % p.a. 
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Ad Omkostninger til inddrivelse af restancer: 

Det følger af Evidas distributionsbetingelser, at kunden skal betale omkostningerne til inddri-
velse af restancer, herunder rykkergebyrer, morarenter, inkassogebyr, omkostninger til retslig 
inkasso, afbrydelses- og genåbningsgebyrer. 4 Distributionsbetingelserne er godkendt af For-
syningstilsynet den 8. august 2022. 
 
Priser og gebyrer i relation til inddrivelse af restancer, herunder rykkergebyrer, inkassogebyr 
(inkassovarsel) og indgåelse af betalingsaftaler m.v., fastsættes og opkræves i henhold til gæl-
dende lovgivning, herunder renteloven5 og BEK nr. 601 af 12.07.2002 om udenretlige inddri-
velsesomkostninger i anledning af forsinket betaling med senere ændringer. 
 
Det faste kompensationsbeløb har ikke tidligere fremgået af Evidas priskatalog men er nu til-
føjet for overblikkets skyld. Prisen opkræves med hjemmel i lovgivningen. 
 
Ad Omkostninger til afbrydelse og genåbning ved restancer: 

Hvis kunden ikke betaler sin regning til tiden, og regningen fortsat ikke er betalt efter fremsen-
delse af rykkerskrivelser, så afbryder Evida for gastilførslen. Når kunden har betalt sin regning 
(og eventuelle inddrivelsesomkostninger), genåbner Evida for gastilførslen.  
 
Priserne for afbrydelse og genåbning ved restancer har tidligere været en del af Evidas an-
meldte ”Standardgebyrer”, hvor prisfastsættelsen skete på baggrund af en offentliggjort liste 
over godkendte standardgebyrer på Forsyningstilsynets hjemmeside. 
 
Forsyningstilsynet anvender ikke længere denne liste, og Evida har således gennemgået pri-
serne ud fra en vurdering af omkostningsægthed, rimelighed, gennemsigtighed, objektivitet 
og ikke-diskrimination i overensstemmelse med Gasforsyningsloven.  
 
Priserne fastsættes på baggrund af de omkostninger, som Evida har ved processen, herunder 
omkostninger til materialer, entreprenører, arbejdsløn til administration og arbejdsløn til tek-
niker.  
 
Priserne for afbrydelse og genåbning fastsættes ud fra en gennemsnitsbetragtning omkring 
materialeforbrug og tidsforbrug ved en typisk arbejdsproces, hvorved prisen vurderes at være 
rimelig og omkostningsægte, idet kunderne betaler de omkostninger, som de giver anledning 
til.  
 
Evida opkræver nu DKK 830,- for såvel afbrydelse som genåbning, hvilket er en stigning fra 
tidligere, hvor prisen var fastsat til DKK 375,- for såvel afbrydelse som genåbning. Stigningen 
er begrundet i, at beregningen ikke har været opdateret gennem en længere årrække, hvor 
der er taget udgangspunkt i de tidligere ”standardgebyrer”, der dog heller ikke er blevet opda-
teret i de seneste år. Det betyder i praksis, at kunder, der har anvendt denne ydelse, ikke har 
betalt de faktiske omkostninger, som i stedet har været betalt via distributionstariffen. Prisen 
er således opdateret til at være omkostningsægte. Prisen er endvidere beregnet på baggrund 
af konstaterede omkostninger forbundet med de udførte opgaver.  
 
Prisfastsættelsen vurderes endvidere at være gennemsigtig, objektiv konstaterbar og ikke-dis-
kriminerende, idet alle kunder behandles ens i distributionssystemet ved at betale samme pris 
for samme ydelse. 

 
4 Distributionsbetingelsernes punkt 9.2 (8.2). 
5 Lovbekendtgørelse 2014-05-13 nr. 459 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (rentelo-
ven). 
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Metoden og de beregnede priser for afbrydelse og genåbning vurderes således at være i over-
ensstemmelse med kriterierne i Gasforsyningslovens § 37, stk. 2.  
 

4.3. Manglende eller for sen årsaflæsning 

Evida opkræver følgende i relation til manglende eller for sen årsaflæsning: 
 

  
 Enhed DKK 

 ekskl. moms 
DKK 

 inkl. moms 
Rykker for selvaflæsningskort   Pr. rykker 65,00 81,25 
Kontrolaflæsning ved manglende aflæsning   Pr. besøg 530,00 662,50 

 
Priserne i relation til manglende eller for sen årsaflæsning var ligeledes tidligere en del af 
Evidas anmeldte ”Standardgebyrer”, der var baseret på en offentliggjort liste på Forsyningstil-
synets hjemmeside. Listen anvendes dog ikke længere, hvorfor Evida har gennemgået priserne 
ud fra en vurdering af Gasforsyningslovens kriterier i § 37, stk. 2. 
 
Priserne fastsættes med udgangspunkt i de omkostninger, som Evida har ved processen, her-
under omkostninger til materialer, entreprenører, arbejdsløn til administration og arbejdsløn 
til tekniker.  
 
Prisfastsættelsen sker ud fra en gennemsnitsbetragtning omkring materialeforbrug og tidsfor-
brug ved en typisk arbejdsproces, hvorved prisen vurderes at være rimelig og omkostnings-
ægte, idet kunderne betaler de omkostninger, som de giver anledning til.  
 
Rykker for selvaflæsningskort fastholdes på det nuværende niveau på DKK 65 ekskl. moms. 
Prisen er fastsat på baggrund af de omkostninger, som processen (kunderne) giver anledning 
til, hvorfor prisen vurderes at være rimelig og omkostningsægte.  
 
Kontrolaflæsning ved manglende aflæsning er fastsat til DKK 530 ekskl. moms, hvilket er en 
stigning i forhold til den tidligere opkrævning på DKK 270 ekskl. moms. Prisen er dog fastsat på 
baggrund af de omkostninger, som processen (kunderne) giver anledning til, hvilket sikrer om-
kostningsægthed. Det er særligt omkostningerne til tekniker og kørsel, der begrunder prisfast-
sættelsen, idet Evidas tekniker er nødt til at foretage en fysisk aflæsning af måleren, og prisen 
er beregnet ud fra kendte omkostninger ved opgaven. Prisen (og prisstigningen) vurderes så-
ledes at være rimelig, objektiv og omkostningsægte. 
 
Prisfastsættelsen vurderes endvidere at være gennemsigtig, objektiv konstaterbar og ikke-dis-
kriminerende, idet alle kunder behandles ens i distributionssystemet. 
 
Metoden og de beregnede priser vedrørende manglende eller for sen årsaflæsning vurderes 
således at være i overensstemmelse med kriterierne i Gasforsyningslovens § 37, stk. 2.  
 

4.4. Lokalisering af gasledning 

Kunder og entreprenører kan i stort omfang selv markere eksisterende ledninger i forbindelse 
med øvrige ledningsarbejder, byggeri o.a. Derfor består opgaven med lokalisering af gasled-
ninger primært af, at Evida udleverer nødvendige ledningsoplysninger (tegninger) til kun-
den/entreprenøren i overensstemmelse med gældende regler, herunder LER-loven6. 
 

 
6 Lov nr. 564 af 10.05.2022, Lov om Ledningsejerregistret. 
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Der er dog fortsat et mindre antal entreprenører og kunder, der ønsker at få udført konkret og 
fysisk ledningspåvisning ude på lokationen med deraf følgende omkostninger for Evida. Evida 
opkræver nedenstående betaling herfor: 
 

    
Enhed DKK 

 ekskl. moms 
DKK 

 inkl. moms 

Lokalisering af enkelt stik på stedet   Pr. stk. 1.900,00 2.375,00 
Lokalisering af ledningstrækning <100 m. inkl. stik Pr. bestilling 2.100,00 2.625,00 
Lokalisering af ledningstrækning >100 m. inkl. stik Pr. bestilling Efter regning 
Lokalisering af stålledning/fordelingsledning  Pr. bestilling Uden beregning 

 
Der har tidligere været en lidt forskellig opdeling i ydelserne for lokalisering af en gasledning i 
Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn. Priserne har endvidere varieret fra selskab til selskab, men 
dog ligget inden for nogenlunde samme spænd, jf. Bilag 2. Det varierer lidt hvilke omkostnin-
ger, der er forbundet med ydelserne i Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn, idet opdelingen og 
indholdet i opgaverne har varieret, og det er derfor vanskeligt at lave en sammenligning én til 
én mellem selskaberne og de harmoniserede priser. 
 
Ovenstående opdeling af ydelser er foretaget ud fra en vurdering af hvilke ydelser, der reelt 
tilbydes og udføres, og opdelingen præciserer nu, at der f.eks. er indeholdt påvisning af stik på 
ledningsstrækninger under 100 meter, hvad der tidligere kunne være tvivl om. 
 
Beregningen er baseret på en gennemsnitsbetragtning omkring materialeforbrug og tidsfor-
brug ved en typisk arbejdsproces, hvorved prisen vurderes at være rimelig og omkostnings-
ægte, idet kunderne betaler de omkostninger, som de giver anledning til.  
 
Der er taget udgangspunkt i den tid, der er registreret af Evidas teknikere på de udførte opga-
ver i Q2-2022, der så er omregnet til et gennemsnitligt antal timer pr. opgave. Tidsforbruget 
på lokalisering af et stik og en ledningsstrækning på under 100 meter er meget lig hinanden, 
da Evidas tekniker skal frem til lokationen og have udstyret fundet frem, uanset om opgaven 
omfatter et enkelt stik eller en mindre ledningsstrækning. Prisen for et enkelt stik er derfor 
næsten det samme som ledningsstrækningen under 100 meter, der dog tager en anelse læn-
gere tid. 
 
Ved lokalisering af en mindre ledningsstrækning (under 100 meter) kræver det dog ikke store 
mængder ekstraarbejde at påvise de stik, der er på ledningen. Prisen for lokalisering af led-
ningsstrækning under 100 meter er derfor inkl. stik, hvilket vurderes at være rimeligt. 
 
På større ledningsstrækninger over 100 meter udføres opgaven efter regning, idet omfanget 
af opgaven kan variere meget, og det er derfor vanskeligt at fastsætte en gennemsnitlig pris, 
der er rimelig for alle kunder i denne kategori. Det kan f.eks. være i forbindelse med påvisning 
af distributionsledninger (D-net).7 
 
Såfremt Evida skønner, at de ledningsoplysninger, der foreligger i de pågældende tilfælde, ikke 
er af en tilstrækkelig kvalitet til, at entreprenøren eller kunden selv kan udføre ledningspåvis-
ningen, så udfører Evida påvisningen uden beregning. Dette er primært aktuelt i enkelte dele 
af de ældste forsyningsområder. 
 

 
7 Distributionsledninger (kaldes ofte gadeledninger) fører gassen fra regulatorstationen og ud til stikled-
ningerne. Distributionsledningerne ligger både i det åbne land og i byerne. I det åbne land kan de ligge 
både i mark og i vejarealer. I byerne ligger de normalt på langs i vej eller i fortov/cykelsti. 
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Påvisning af fordelingsledninger8 udføres uden beregning, idet disse ledninger typisk ligger 
steder, hvor entreprenører ikke er i stand til at påvise ledningen med tilstrækkelig sikkerhed, 
og at det af gældende forskrifter fremgår, at fordelingsledninger altid skal påvises, før der gra-
ves i nærheden af ledningen. 
 
Ovenstående metode og opdeling vurderes at give det mest retvisende billede af de omkost-
ninger, som de enkelte kunder giver anledning til, hvorfor metoden vurderes at være omkost-
ningsægte. Metoden vurderes endvidere at være gennemsigtig og objektiv i opdelingen sam-
tidig med, at der ikke sker diskrimination af kunder i samme kategori.  
 
Henset til ovenstående vurderes betaling for ledningspåvisning således at være i overensstem-
melse med Gasforsyningslovens § 37, stk. 2. 
 

4.5. Omlægning og andet arbejde på eksisterende stik, måler og gasledning  

Evida tilbyder følgende ydelser i forbindelse med omlægning og andet arbejde på eksisterende 
stik, måler og gasledning: 
 

    
Enhed DKK 

 ekskl. moms 
DKK 

 inkl. moms 

Ændring fra indendørs til udendørs måler Pr. stik 3.000,00 3.750,00 

Omlægning af eksisterende stikledning og måler til  
og med G6 måler. Evida er ansvarlig for grave- 
arbejdet 

Pr. stk. 14.800,00 18.500,00 

Omlægning af eksisterende stikledning og måler til  
og med G6 måler. Kunden er ansvarlig for grave- 
arbejdet 

Pr. stk. 7.900,00 9.875,00 

Afkortning af stikledning op til og med G6 måler.  
Evida er ansvarlig for gravearbejdet Pr. stk. 7.500,00 9.375,00 

Afkortning af stikledning op til og med G6 måler.  
Kunden er ansvarlig for gravearbejdet Pr. stk. 5.600,00 7.000,00 

Omlægning og andet arbejde på distributions- 
ledning, eller flere samtidige A-stik Pr. bestilling Efter regning 

Midlertidig fjernelse og genetablering af stikledning 
og måler op til og med G6. Evida er ansvarlig for 
gravearbejdet 

Pr. stk. 17.900,00 22.375,00 

Midlertidig fjernelse og genetablering af stikledning  
og måler op til og med G6. Kunden er ansvarlig for  
gravearbejdet 

Pr. stk. 11.000,00 13.750,00 

Midlertidig fjernelse og genetablering af B-stik Pr. bestilling Efter regning 

 
De enkelte priser gennemgås nedenfor i separate afsnit. 
 
4.5.1. Ændring fra indendørs til udendørs målerinstallation 

    
Enhed DKK 

 ekskl. moms 
DKK 

 inkl. moms 

Ændring fra indendørs til udendørs måler Pr. stk. 3.000,00 3.750,00 

 
8 Fordelingsledninger fører gassen fra regulatorstation til andre regulatorstationer, hvor trykket sænkes. 
De fleste fordelingsledninger er lagt i åbent og ubebygget terræn, men der findes også en del i byområ-
derne. I byerne ligger fordelingsledningerne oftest i kørebanen. 
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I forbindelse med ombygning af ældre huse, hvor der tidligere er opsat indvendige målere, 
ønsker nogle kunder at få måleren flyttet til et udvendigt placeret skab, som det er tilfældet 
for nye stikledninger.  
 
Prisen er alene gældende for målere til og med størrelsen G6, idet større målere skal være 
placeret indendørs, hvorfor de ikke kan flyttes til en udendørs målerinstallation. 
 
Prisen omfatter udskiftning af målerskabet og eventuelt jordarbejde på opføringsrør.  
 
Kunden betaler derimod selv for alle yderligere vvs-omkostninger, herunder f.eks. omkostnin-
ger til flytning af gasinstallation og ændret rørføring fra måleren i skabet til kundens gasinstal-
lation. Kunden betaler endvidere selv for eventuelt gravearbejde på stikledningen. 
 
Afhængigt af den nye placering af målerinstallationen, kan det medføre, at stikledningen til-
svarende skal ændres, hvorved der er tale om en omlægning af stikledning og måler. Betalin-
gen herfor sker i overensstemmelse med punkt 4.5.2. herom. 
 
Evida har i forhold til tidligere metoder ændret grænsen fra en G4 måler til en G6 måler, hvilket 
er i overensstemmelse med opdelingen i distributionsbetingelserne. Dette sikrer en større 
grad af gennemsigtighed. 
 
Prisen er endvidere hævet fra DKK 2.400 i Evida Nord og fra DKK 2.476 i Evida Syd til den har-
moniserede pris på DKK 3.000 (alle beløb ekskl. moms).  Ændringen er baseret på, at Evida har 
foretaget en vurdering af de omkostninger til materialer, entreprenør, arbejdsløn til admini-
stration og arbejdsløn til tekniker, der er forbundet med opgaven. Evida Fyn har ikke tidligere 
haft en separat opgjort pris i kataloget for ændring fra indendørs til udendørs målerinstalla-
tion, men der er samme omkostninger forbundet med opgaven, hvorfor det vurderes at være 
rimeligt, at kunderne i Evida Fyn ligeledes betaler herfor. 
 
Tidsanvendelse på opgaven er vurderet ud fra den tid, det gennemsnitligt tager at køre ud til 
lokationen og flytte måleren. Vurderingen er sket på baggrund af historiske data for tilsva-
rende opgaver. Materialeforbruget er det samme, som når der etableres (tilkobles) et nyt stik, 
men når der er tale om en flytning fra indendørs til udendørs placering, så forsøger Evida at 
genbruge flest mulige af materialerne. Materialeforbruget er således reduceret med ca. 50 %. 
Dette vurderes at være en rimelig og omkostningsægte fremgangsmåde, så kunderne ikke be-
taler mere end nødvendigt. 
 
Prisfastsættelsen vurderes endvidere at være objektiv, gennemsigtig og ikke-diskriminerende, 
idet samme metode anvendes for alle kunder i den pågældende kategori. 
 
Henset til ovenstående vurderes metoden således at være i overensstemmelse med Gasforsy-
ningslovens § 37, stk. 2. 
 
4.5.2. Omlægning af eksisterende stikledning og måler 

Evida opkræver følgende i forbindelse med omlægning af eksisterende stikledning og måler: 
 

    
Enhed DKK 

 ekskl. moms 
DKK 

 inkl. moms 

Omlægning af eksisterende stikledning og måler til  
og med G6 måler. Evida er ansvarlig for grave- 
arbejdet 

Pr. stk. 14.800,00 18.500,00 
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Omlægning af eksisterende stikledning og måler til  
og med G6 måler. Kunden er ansvarlig for grave- 
arbejdet 

Pr. stk. 7.900,00 9.875,00 

Afkortning af stikledning op til og med G6 måler.  
Evida er ansvarlig for gravearbejdet Pr. stk. 7.500,00 9.375,00 

Afkortning af stikledning op til og med G6 måler.  
Kunden er ansvarlig for gravearbejdet Pr. stk. 5.600,00 7.000,00 

Omlægning og andet arbejde på distributions- 
ledning, eller flere samtidige A-stik Pr. bestilling Efter regning 

 
Der har tidligere været en lidt forskellig opdeling i ydelserne vedrørende omlægning af eksi-
sterende stikledninger og målere i Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn. Priserne har endvidere 
varieret fra selskab til selskab, men dog ligget inden for nogenlunde samme spænd, jf. Bilag 2. 
Det varierer lidt hvilke omkostninger, der er forbundet med ydelserne i Evida Nord, Evida Syd 
og Evida Fyn, og der er derfor vanskeligt at lave en sammenligning én til én mellem selskaberne 
og de harmoniserede priser. 
 
Som hovedregel sker en omlægning af en eksisterende stikledning og måler (op til og med G6) 
til en fast pris. Såfremt arbejdet er særligt byrdefuldt for Evida, udføres arbejdet dog efter 
regning. Det kan være særligt byrdefuldt for Evida, hvis kunden ønsker en anden udførelse end 
den, som Evida tilbyder, f.eks. ekstrastyret underboring ved et fundament, eller hvis der er en 
speciel belægning, hvortil der er forbundet ekstraomkostninger til reetablering. 
 
Det er et krav, at den eksisterende stikledning omlægges, såfremt der skal bygges hen over 
den nuværende placering. Dette sker af sikkerhedsmæssige hensyn, hvilket vurderes at være 
rimeligt og objektivt konstaterbart. 
 
Betalingen for omlægning af stikledning og måler forudsætter, at opgaven kan udføres i én 
arbejdsgang – det vil sige, at Evida kan planlægge opgavens gennemførelse uden at skulle tage 
hensyn til, at kunden først skal have opført en ny bygning eller lignende, inden Evida kan af-
slutte opgaven endeligt. Såfremt opgaven alene kan løses i to arbejdsgange, betragtes det som 
en midlertidig fjernelse og genetablering af stikledning og måler, jf. punkt 4.5.3 herom. Son-
dringen vurderes at være rimelig, idet der reelt vil være tale om to forskellige ydelser, hvortil 
der er knyttet forskellige omkostninger. Metoden sikrer således også omkostningsægthed. 
 
Hvis omlægningen af den eksisterende stikledning og måler løses ved at afkorte stikledningen, 
så sker dette til en reduceret pris, hvilket ligeledes vurderes at være en rimelig og omkost-
ningsægte model. Det bemærkes, at Evida ikke foretager retablering af kundens ejendom eller 
haveareal, som f.eks. huller i murværk, manglende fliser/asfalt under gasskab m.v., hvilket li-
geledes følger af Evidas distributionsbetingelser. 
 
Såfremt kunden vælger egen graveentreprenør, og kunden dermed selv er ansvarlig for grave-
arbejdet og retablering af graveområdet, reduceres prisen. Dette ses ligeledes af opdelingen i 
skemaet ovenfor. Det er dog en forudsætning, at de, der skal forestå gravningen, har de for-
nødne uddannelser, jf. BEK nr. 163 af 30.04.1980 om arbejde på gasfyldte ledninger, at de har 
de fornødne gravetilladelser hos vejmyndighederne, og at gravningen overholder Evidas gra-
vespecifikationer. 
 
Priserne er fastsat på baggrund af materialer, entreprenøromkostninger, arbejdsløn til admi-
nistration og arbejdsløn til tekniker. Størstedelen af omkostningerne til omlægning vedrører 
entreprenørarbejde, herunder gravearbejde, svejsearbejde og indmåling. Da en omlægning i 
vid udstrækning svarer til etablering af et nyt stik, har Evida taget udgangspunkt i de udbuds-
priser, der er indhentet i forbindelse med etablering af et nyt stik (tilkobling). Dette vurderes 
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at være en rimelig og omkostningsægte metode, der samtidig sikrer, at kunder med ens karak-
teristika behandles ens.  
 
En afkortning af en stikledning svarer ligeledes i store træk til en frakobling, når der ses på 
indholdet af entreprenørydelsen. Derfor tager prisen for afkortning udgangspunkt i udbuds-
prisen for en frakobling. Dette vurderes ligeledes at være en omkostningsægte, rimelig og ikke-
diskriminerende metode. 
  
Det bemærkes endvidere, at afkortning er en ny tilføjelse i forhold til tidligere metoder, og at 
prisen er indført for at imødekomme de kunder, hvor en omlægning er mindre omfangsrig – 
netop fordi en afkortning er tilstrækkelig. 
 
Flytning eller afkortning af en eksisterende stikledning medfører endvidere, at det er muligt at 
genbruge en del af materialerne, og materialeforbruget er således reduceret med ca. 50 %. 
 
Henset til ovenstående vurderes metoden for beregning og opkrævning af omkostninger til 
omlægning af eksisterende stikledning og måler at være i overensstemmelse med kriterierne 
i Gasforsyningslovens § 37, stk. 2. 
 
4.5.3. Midlertidig fjernelse og genetablering af stikledning og måler 

    
Enhed DKK 

 ekskl. moms 
DKK 

 inkl. moms 
Midlertidig fjernelse og genetablering af stikledning 
og måler op til og med G6. Evida er ansvarlig for 
gravearbejdet 

Pr. stk. 17.900,00 22.375,00 

Midlertidig fjernelse og genetablering af stikledning  
og måler op til og med G6. Kunden er ansvarlig for  
gravearbejdet 

Pr. stk. 11.000,00 13.750,00 

Midlertidig fjernelse og genetablering af B-stik Pr. bestilling Efter regning 

 
Der har tidligere været en lidt forskellig opdeling i ydelserne vedrørende midlertidig fjernelse 
og genetablering af stikledning og måler i Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn, hvor kun Evida 
Nord har haft en særskilt angivet pris for midlertidig fjernelse af stikledning, jf. Bilag 2.  
 
Det varierer endvidere hvilke omkostninger, der er forbundet med ydelserne i Evida Nord, 
Evida Syd og Evida Fyn, og der er derfor vanskeligt at lave en sammenligning én til én mellem 
selskaberne og de harmoniserede priser. 
 
I forbindelse med f.eks. større ombygninger anmoder kunder om at få fjernet stikledningen og 
nedtaget måleren midlertidigt, da den senere skal tilsluttes et andet sted på den gamle bygning 
eller på den nye bygning. 
 
Som hovedregel er der fast betaling for midlertidig fjernelse af stikledning og efterfølgende 
genetablering af A-stik op til og med G6. Såfremt arbejdet hermed er særlig byrdefuldt for 
Evida, udføres arbejdet dog efter regning. Det kan være særligt byrdefuldt for Evida, hvis kun-
den ønsker en anden udførelse end den, som Evida tilbyder, f.eks. ekstra styret underboring 
ved et fundament, eller hvis der er en speciel belægning, hvortil der er forbundet ekstraom-
kostninger til reetablering. 
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Midlertidig fjernelse og genetablering af øvrige stik betales efter særskilt aftale, idet der er 
andre omkostninger forbundet hermed, som ikke kan indsættes i en fast betaling. Dette sikrer, 
at kunderne betaler de omkostninger, som de giver anledning til. 
 
Såfremt kunden vælger egen graveentreprenør, og kunden dermed selv er ansvarlig for grave-
arbejdet og retablering af graveområdet, reduceres prisen. Dette ses ligeledes af opdelingen i 
skemaet ovenfor. Det er dog en forudsætning, at de, der skal forestå gravningen, har de for-
nødne uddannelser, jf. BEK nr. 163 af 30.04.1980 om arbejde på gasfyldte ledninger, at de har 
de fornødne gravetilladelser hos vejmyndighederne, og at gravningen overholder Evidas gra-
vespecifikationer. 
 
Priserne er fastsat på baggrund af materialer, entreprenøromkostninger, arbejdsløn til admi-
nistration og arbejdsløn til tekniker. En midlertidig fjernelse betyder reelt først en fjernelse og 
derefter en genetablering af både stikledningen, måler og målerskab. Evida har derfor bereg-
net prisen med udgangspunkt i en frakobling og derefter etablering af et nyt stik (tilkobling), 
hvorfor Evida har taget udgangspunkt i de udbudte entreprenørpriser for disse to ydelser. 
 
Der har tidligere været lidt forskellige tilgange til processen for midlertidig fjernelse og gen-
etablering i de tre Evida-selskaber. Den harmoniserede metode præciserer, at der med beta-
lingen er tale om afbrydelse af gassen og fjernelse af stikledning m.v. såvel som genetablering, 
herunder om Evida eller kunden er ansvarlig for gravearbejdet. 
 
Henset til ovenstående vurderes metoden således at være i overensstemmelse med Gasforsy-
ningslovens kriterier, idet kunderne behandles ens inden for hver kategori, ydelserne er gen-
nemsigtige og objektivt konstaterbare ud fra type samtidig med, at modellen er omkostnings-
ægte.  
 

4.6. Måler og målinger 

De enkelte priser behandles i særskilte afsnit nedenfor. 
 
4.6.1. Kontrol af gasmåler 

Evida opkræver følgende betalinger for kontrol af gasmålere: 
 

        
Enhed DKK 

 ekskl. moms 
DKK 

 inkl. moms 

    Kontrol af måler - op til og med G6 måler   Pr. stk. 4.400,00 5.500,00 

    Kontrol af måler - G10 måler   Pr. stk. 6.400,00 8.000,00 

    Kontrol af måler - G16 måler   Pr. stk. 6.900,00 8.625,00 

    Kontrol af måler - G25 måler   Pr. stk. 8.800,00 11.000,00 

    Kontrol af måler - øvrige målere   Pr. bestilling Efter regning 
 
Såfremt der opstår tvivl om gasmåleudstyrets nøjagtighed kan kunden, kundens gasleverandør 
eller Evida hver især kræve, at gasmåleudstyret eller dele heraf kalibreres ved et akkrediteret 
kalibreringsinstitut. Resultatet af undersøgelsen er bindende for parterne. 
 
Omkostningerne, der fremgår af ovenstående skema, betales af den part, der har anmodet om 
undersøgelsen, hvis målesystemet overholder distributionsbetingelsernes tolerancegrænse på 
+/-3 %. I modsat fald afholdes omkostningerne af Evida. Kalibreringsinstituttets måleusikker-
hed medtages ikke i opgørelsen af om de +/-3 % overholdes. 
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Prisen er beregnet ud fra gennemsnitsbetragtninger omkring omkostninger til materialer, en-
treprenører, arbejdsløn til administration og arbejdsløn til tekniker. Omkostninger til entre-
prenør vil i dette tilfælde vedrøre omkostninger til kalibreringsinstituttet, hvor prisen har væ-
ret i udbud og derfor er omfattet af en rammeaftale. Dette sikrer, at prisen er baseret på en 
rimelig og omkostningsægte markedspris, der er fastsat på objektive, gennemsigtige og ikke-
diskriminerende vilkår. 
 
Der har tidligere været anvendt forskellige opdelinger i målertyper og indhold i priskataloget 
for Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn, jf. Bilag 2. Der er med den harmoniserede metode 
anvendt en ny opdeling i målertyper, hvorfor det er vanskeligt at sammenligne de eksisterende 
opdelinger og priser med de harmoniserede én til én. 
 
Evida Nord har f.eks. tidligere opkrævet et startgebyr for at påbegynde kundens klage over 
måleren. Hvis måleren viste sig at være inden for tolerancegrænsen for korrekt måling, så blev 
kunden opkrævet de faktiske omkostninger til kalibreringen m.v. 
 
Evida Syd havde ligeledes et gebyr for at påbegynde kontrol af måleren, men prisen inklude-
rede ikke fragt og kalibreringsomkostninger. 
 
Evida har med nærværende metode valgt ikke at opkræve et gebyr up front, men hvis det viser 
sig, at måleren ikke overholder gældende krav, så opkræves kunden et beløb til behandling af 
klagen. Prisen indeholder nu omkostninger til fragt, kalibrering, m.v. 
 
Henset til ovenstående vurderes metoden at være i overensstemmelse med Gasforsyningslo-
vens § 37, stk. 2. 
 
4.6.2. Etablering af signaloverførsel fra gasmålesystem 

Der har tidligere været anvendt forskellige opdelinger i målertyper i priskataloget for Evida 
Nord, Evida Syd og Evida Fyn.9 Der er med den harmoniserede metode anvendt en ny opdeling 
i målertyper, hvorfor det er vanskeligt at sammenligne de eksisterende opdelinger og priser 
med de harmoniserede én til én. 
 
Type af signaloverførsel kan variere afhængig af det konkrete gasmålesystem. Eksempler på 
signaltyper kan være digitalt signal, analog 4-20 mA, frekvens eller seriel Modbus-kommuni-
kation. 
 
Hvis Evida grundet almindelig drift og vedligehold af gasmålesystem sætter nyt udstyr op, der 
ikke understøtter allerede tilsluttet udgangssignal, så vil det være kundens ansvar at etablere 
interface til den nye signaltype. 
 
Ved fejl på de af Evida eftermonterede/udskiftede komponenter foretages fejlretning uden 
beregning i en garantiperiode på 2 år. Udbedring af efterfølgende fejl betales af kunden efter 
regning. 
Hvis det ved udkald konstateres, at fejl eller manglende signaler skyldes fejl i kundens anlæg, 
betales udkald efter medgået tid til gældende timesats.  
 
Signaler fra Evidas udstyr afleveres i separat klemrækkedåse umiddelbart ved siden af gasmå-
lesystem. 
 

 
9 Se Bilag 2’s række omkring særligt for erhvervskunder, hvor der er en henvisning til de eksisterende 
priskataloger. 
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Etablering af signaloverførsel – Bælggasmålere:10 

Hvis gasmålesystemet har indbygget pulsudgang eller er forberedt herfor, kan forbindelse 
umiddelbart etableres. Alternativt skal måleren udskiftes. Udgiften til målerudskiftning eller 
montering af pulsgiver afholdes af kunden efter nedenstående priser. Såfremt bælggasmåle-
ren er forsynet med pulsudgang, kan denne benyttes gratis. 
 

        
Enhed DKK 

 ekskl. moms 
DKK 

 inkl. moms 

    
Montering af ekstraudstyr til signaludveks-
ling ved fjernaflæst installation 

Digital 
måler Pr. måler 2.800,00 3.500,00 

    
Montering af ekstraudstyr til signaludveks-
ling ved fjernaflæst installation 

Seriel 
måler Pr. måler 4.300,00 5.375,00 

    
Montering af ekstraudstyr til signaludveks-
ling, hvor måler er forberedt 

 Pr. måler 2.400,00 3.000,00 

    Udskiftning af måler: op til G6  Digital 
måler Pr. måler 3.000,00 3.750,00 

    Udskiftning af måler: G10  Digital 
måler Pr. måler 4.700,00 5.875,00 

    Udskiftning af måler: G16  Digital 
måler Pr. måler 4.700,00 5.875,00 

    Udskiftning af måler: G25  Digital 
måler Pr. måler 6.100,00 7.625,00 

    Udskiftning af måler: op til G6  Seriel 
måler Pr. måler 4.100,00 5.125,00 

    Udskiftning af måler: G10 Seriel 
måler Pr. måler 7.000,00 8.750,00 

    Udskiftning af måler: G16  Seriel 
måler Pr. måler 7.000,00 8.750,00 

    Udskiftning af måler: G25 Seriel 
måler Pr. måler 9.200,00 11.500,00 

 
Etablering af signaloverførsel - Målesystemer med konverteringsudstyr:11 

Hvis gasmålesystemet er forberedt til signaloverførsel, kan forbindelse umiddelbart etableres. 
Alternativt skal måleren eller dele af målesystem udskiftes. Udgiften til målerudskiftning eller 
montering af udstyr til signaludveksling afholdes af kunden efter nedenstående priser.  
 

        
Enhed DKK 

 ekskl. moms 
DKK 

 inkl. moms 

    Tilslutning til signaludvekling   Pr. system 2.200,00 2.750,00 

    
Montering af ekstraudstyr til signaludveksling ved  
fjernaflæst installation Pr. system 3.800,00 4.750,00 

    
Udskiftning af konverteringsudstyr  
- TZ-målesystem Pr. system 10.700,00 13.375,00 

    
Udskiftning af konverteringsudstyr  
- PTZ-målesystem Pr. system 14.300,00 17.875,00 

 

 
10 En bælggasmåler er en målertype, der anvendes til målerne op til og med G25. 
11 Konverteringsudstyr er det udstyr, som på store målere samler målerens information om volumen, 
tryk og temperatur og omregner det til normal kubik (en slags ”regnemaskine”). 
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Priserne er beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning omkring omkostninger til materialer, 
entreprenør, arbejdsløn til administration og arbejdsløn til tekniker med data fra tidligere lig-
nende udførte opgaver. Der er ikke tale om en ændret metode fra tidligere, men priserne er 
opdateret, så det er sikret, at de er omkostningsægte.  
 
Opdelingen i digital og seriel samt opdelingen i målerstørrelse er foretaget, idet der er forskel-
lige omkostninger forbundet med de forskellige typer. Prisen er således fastsat ud fra, at kun-
derne betaler for de omkostninger, som de giver anledning til. Opdelingen vurderes endvidere 
at gøre priserne objektive, gennemsigtige, ikke-diskriminerende og rimelige. 
 
Henset til ovenstående vurderes metoden at være i overensstemmelse med Gasforsyningslo-
vens § 37, stk. 2. 
 
4.6.3. Fjernaflæsning af gasmålesystem 

Evida tilbyder mod betaling fjernaflæsning af målersteder, der ikke efter markedsreglerne i 
forvejen er fjernaflæst. For kunder, der efter markedsreglerne skal timeaflæses, er betaling for 
etablering og drift af målersystemet indeholdt i den gældende distributionstarif. 
 
Det forudsættes, at kunden leverer 230V forsyning igennem godkendt nøgleafbryder, samt at 
kunden accepterer at overgå til månedsafregning.  
 
Såfremt gasmålesystemet ikke understøtter fjernaflæsning, skal udgiften til målerudskiftning 
eller montering af udstyr til fjernaflæsning afholdes af kunden efter nedenstående priser. 
 

        
Enhed DKK 

 ekskl. moms 
DKK 

 inkl. moms 

    Bælggasmåler   Pr. system 8.100,00 10.125,00 

    
Gasmåler med konverteringsudstyr  
- TZ-målesystem Pr. system 6.100,00 7.625,00 

    Udskiftning af TZ-målesystem for fjernaflæsning Pr. system 13.000,00 16.250,00 
    Udskiftning af bælggasmåler - op til og med G6 Pr. system 9.800,00 12.250,00 

    Udskiftning af bælggasmåler - G10 til G25   Pr. system 13.400,00 16.750,00 
 
Prisen er beregnet på baggrund af en gennemsnitsbetragtning ud fra omkostninger til materi-
aler, entreprenør, arbejdsløn til administration og arbejdsløn til tekniker. Størstedelen af om-
kostningerne til måleren og de tilhørende materialer har været i udbud, hvilket er med til at 
sikre en rimelig, objektiv og omkostningsægte markedspris. 
 
Evida Syd opkrævede tidligere et mindre årligt abonnement for data. Dette abonnement har 
ikke været anvendt i Evida Nord eller Evida Fyn, og modellen har været administrativt kræ-
vende. Det er derfor vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt, at kunderne etablerer udstyret, 
da dette sikrer fejlfinding og et forbedret datagrundlag. Denne fordel opvejer endvidere de 
omkostninger, der løbende er til det, der tidligere blev opkrævet i Evida Syd. 
 

4.7. Frakobling fra distributionssystemet 

Evida opkræver følgende betalinger i forbindelse med frakobling fra distributionssystemet: 

        
Enhed DKK 

 ekskl. moms 
DKK 

 inkl. moms 

    
Frakobling af kunde op til og med G6 måler. 
Evida er ansvarlig for gravearbejdet Pr. stk. 8.100,00 10.125,00 
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Frakobling af kunde op til og med G6 måler. 
Kunden er ansvarlig for gravearbejdet Pr. stk. 6.100,00 7.625,00 

    
Nedtagning af måler op til og med G6 måler 
(gælder kun kunder tilsluttet fællesledning) Pr. stk. 2.800,00 3.500,00 

    Frakobling B-stik (øvrige målertyper)   Pr. bestilling Efter regning 
 
Såfremt en kunde overgår til anden varmeforsyning eller af anden årsag ikke har aftaget gas i 
et år eller mere, kan Evida i henhold til distributionsbetingelserne kræve gasforsyningen til 
målerstedet afbrudt med det samme og gasforsyningsanlægget fjernet.  
 
Det sker ved en frakobling af stikledningen fra gadeledningen samt fjernelse af kundens måler 
og regulator, herunder det tilhørende skab, samt afskæring af opføringsrør. 
 
For A-stik op til og med målerstørrelsen G6, er der en fast betaling, der inkluderer følgende i 
forbindelse med frakoblingen: 

1. Opgravning, hvor stikledningen er tilkoblet gadeledningen, 

2. Afbrydelse af stikledningen fra gadeledning, 

3. Retablering af fliser/asfalt ved gadeledningen, 

4. Fjernelse af gasmåler, regulator og tilhørende målerskab, og 

5. Afskæring af opføringsrøret ved ejendommen lige under jordoverfladen 

 
Gasrøret mellem gadeledning og opføringsrør fjernes normalt ikke, ligesom Evida ikke foreta-
ger retablering af kundens ejendom eller haveareal, som f.eks. huller i murværk, manglende 
fliser/asfalt under gasskab, m.v. 
 
Såfremt kunden selv vælger egen graveentreprenør, og kunden dermed selv er ansvarlig for 
gravearbejdet og retablering af graveområdet, reduceres prisen. Dette ses ligeledes af opde-
lingen i skemaet ovenfor. Reduceringen sker dog kun, når frakoblingen sker mod betaling, og 
altså ikke hvis frakoblingen er fritaget for gebyr via Afkoblingsordningen.12  
 
Det er endvidere en forudsætning, at de, der skal forestå gravningen, har de fornødne uddan-
nelser, jf. BEK nr. 163 af 30.04.1980 om arbejde på gasfyldte ledninger, at de har de fornødne 
gravetilladelser hos vejmyndighederne, og at gravningen overholder Evidas gravespecifikatio-
ner.  
 
Priserne er fastsat på baggrund af materialer, entreprenøromkostninger, arbejdsløn til admi-
nistration og arbejdsløn til tekniker. Størstedelen af omkostningerne til frakobling vedrører 
entreprenørarbejde, herunder gravearbejde og svejsearbejde. Evida har ligeledes ved denne 
pris taget udgangspunkt i udbudte entreprenørpriser. Dette vurderes at være en rimelig og 
omkostningsægte metode. 
 
Prisen for en frakobling har tidligere været lavere i Evida Nord, Evida Syd og Evida Fyn, og pri-
serne har varieret i de tre selskaber. Stigningen er dog begrundet i en beregning, der tager 
udgangspunkt i, at kunderne betaler de omkostninger, som de giver anledning til. Det bemær-
kes endvidere, at priserne for frakobling (ligesom flere af de øvrige priser) ikke har været pris-
talsreguleret eller ajourført i en årrække, hvilket ligeledes er baggrunden for stigningen nu, 
hvor Evida harmoniserer priserne. En stor del af prisen udgøres af entreprenørydelser, der alle 
har været i udbud, og derfor må anses at være udtryk for markedsprisen. 

 
12 Afkoblingsordningen er godkendt af Forsyningstilsynet den 28. januar 2022. 
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Henset til ovenstående vurderes metoden således at være i overensstemmelse med Gasforsy-
ningslovens kriterier i § 37, stk. 2. 
 
Vedrørende B-stik: 

For større gasforbrugere (B-stik ~ måler større end G6) foretager Evida en konkret beregning 
af selskabets omkostninger, og der indgås særskilt aftale med kunden om frakoblingsgebyrets 
størrelse. Baggrunden herfor er, at der er særlige omkostninger forbundet med frakobling af 
B-stik, der ikke kan fastsættes på baggrund af samme gennemsnitsbetragtning som ved målere 
op til og med G6. Opdelingen sikrer således en rimelig og omkostningsægte prisfastsættelse. 
 
Metoden vurderes således at være i overensstemmelse med Gasforsyningslovens § 37, stk. 2. 
 
Vedrørende fællesledninger: 

For kunder med en målerstørrelse op til og med G6, der er tilsluttet en fællesledning, er der 
en fast, med reduceret betaling for frakoblingen. I prisen indgår en forholdsmæssig andel af 
frakobling af den fælles stikledning fra gadeledningen, idet det selvsagt ikke er muligt at fjerne 
den fælles stikledning, før alle kunder på fællesledningen er frakoblet. 
 
Evida har i en tidligere anmeldelse af priser og gebyrer i juni 2021 tilføjet nedtagning af måler 
som en del af standardgebyrerne. Gebyret var på DKK 600 ekskl. moms og blev taget fra listen 
med standardgebyrer på Forsyningstilsynets hjemmeside. Denne liste anvendes ikke længere, 
og Evida har i stedet foretaget en beregning med fokus på Gasforsyningslovens kriterier i § 37, 
stk. 2.  
 
Fællesledninger består af en stikledning med mere end én måler – og deraf med flere kunder 
tilknyttet med hver deres gasinstallation. Når en kunde ønsker at blive frakoblet, så er opgaven 
i første omgang at nedtage måleren. Når alle målere er nedtaget med undtagelse af den sidste 
kunde, og denne kunde så ønsker at blive frakoblet, så er der en ekstraomkostning til at af-
bryde stikket, hvilket svarer til frakoblingen af en enkelt kunde op til og med G6. Hvis der ikke 
tages højde herfor, så vil den sidste kunde på fællesledningen skulle betale frakoblingen, hvil-
ket ikke anses at være rimeligt sammenlignet med de kunder, der tidligere er frakoblet fælles-
ledningen. 
 
Evida har ikke tidligere opkrævet betalingen for frakoblingen af den sidste kunde på fællesled-
ninger, men dette er i stedet opkrævet via distributionstarifferne. Det betyder, at de reste-
rende kunder har betalt herfor. Med de seneste politiske beslutninger om frakobling af hus-
holdningsforbrugere fra distributionssystemet, så vurderes det at være mere hensigtsmæssigt 
at sikre, at kunderne i større grad betaler de omkostninger, som de selv giver anledning til. 
Evida har på den baggrund valgt at indføre en pris for en frakobling fra en fællesledning.  
 
Prisen er fastsat med udgangspunkt i den almindelige betaling for en frakobling delt med det 
gennemsnitlige antal kunder på en fællesledning, hvorfor prisen er en gennemsnitsbetragt-
ning. 
 
Metoden vurderes at være rimelig, objektiv og gennemsigtig samtidig med, at den sikrer en 
større grad af omkostningsægthed og ikke-diskrimination. 
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Vedrørende Afkoblingsordningen: 

Evida har den 26. november 2021 anmeldt en revideret metode om midlertidigt bortfald af 
frakoblingsbetaling for visse kundegrupper, som Forsyningstilsynet har godkendt den 28. ja-
nuar 2022. 
 
Afkoblingsordningen er midlertidig og gælder frem til 31. december 2026, hvor Evida af staten 
(Energistyrelsen) kan få refunderet et beløb svarende til brugerbetalingen for frakobling af en 
gaskunde, der overgår til anden varmeforsyning og opfylder betingelserne i øvrigt. 
 
Afkoblingsordningen forventes at betale en del af frakoblingerne nu og i de kommende år, men 
det afhænger ligeledes af politiske beslutninger, tilgængelige midler i puljen m.v. 
 
Det bemærkes, at prisen for en frakobling er den samme – uanset om det er kunden eller 
staten, der skal betale.  
 
Det bemærkes endvidere, at frakobling er den ydelse/pris, som Evida almindeligvis udfører og 
opkræver, men at metoden for Afkoblingsordningen omtaler det som afkoblinger. Baggrunden 
for dette er, at det så er muligt at skelne mellem, om frakoblingen/”afkoblingen” sker efter 
den almindelige proces eller efter Afkoblingsordningen. 
 
Såfremt der bliver vedtaget øvrige støtteordninger i forbindelse med frakoblinger fra distribu-
tionssystemet, vil Evida forsøge at tage højde herfor i relation til opkrævningerne. Prisen for 
en frakobling vil dog i udgangspunktet være den samme for alle kunder, jf. metoden for bereg-
ning af prisen for frakoblinger, og Evida vil være nødt til at vurdere, om en støtteordning kon-
kret kan indeholdes i den gældende metode – eller om det er nødvendigt med Forsyningstil-
synets godkendelse af ændringerne. 
 
Øvrigt omkring frakobling: 

Evida har den 30. september 2022 anmeldt en separat metode for prisen for frakobling. Me-
toden er den samme som i nærværende metodeanmeldelse, men prisen er udskilt til separat 
behandling hos Forsyningstilsynet. 
 
Forsyningstilsynet anmodes i den særskilte metodeanmeldelse for beregning af frakoblingsge-
byret om at behandle frakoblingsgebyret særskilt med henblik på en hurtigere godkendelse i 
forhold til den samlede metode for beregning af priser og gebyrer. 
 
Baggrunden herfor er, at Evida har behov for en godkendelse af den harmoniserede pris for 
frakobling snarest muligt for at sikre, at flest mulige kunder betaler de omkostninger, som de-
res frakobling giver anledning til. Der henvises i øvrigt til argumentationen i den særskilte me-
tode.  
 
Det bemærkes endvidere, at Evida løbende foretager vurderinger af metoden for frakoblinger 
og den praktiske håndtering heraf med henblik på effektivisering af processen. Evida er bl.a. 
ved at undersøge eventuelle muligheder for at foretage flere samtidige frakoblinger af et 
større antal A-stik på samme gadeledning i forbindelse med vedtagne fjernvarmeprojektfor-
slag, men en sådan løsning kræver tekniske løsninger hertil samt koordinering mellem flere 
parter. Evida kan således ikke tilbyde øvrige løsninger på nuværende tidspunkt, men såfremt 
det bliver en mulighed, så vil Evida anmelde en ændring til metoden i form af f.eks. en ny pris 
for særlige frakoblinger (dog beregnet efter samme overordnede metode, jf. punkt 3). 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 22/25 

4.8. Forgæves kørsel 

I forbindelse med etablering af stikledninger (tilkobling), omlægning af stikledninger m.v. sker 
det, at det - på trods af en klar aftale - ikke er muligt at udføre arbejdet ved første besøg, f.eks. 
som følge af, at der er placeret stilladser, byggematerialer o.a. der, hvor stikledningen er aftalt 
tilkoblet, eller der er ikke fra bygherrens/kundens side er foretaget de aftalte forberedelser i 
murværk, eller såfremt kunden/entreprenøren ikke har fulgt Evidas gravespecifikationer, hvis 
kunden selv forestår gravearbejdet. 
 
Til at dække de ekstra omkostninger ved disse forgæves besøg hos kunden, opkræver Evida 
følgende: 
 

        
Enhed DKK 

 ekskl. moms 
DKK 

 inkl. moms 

    Forgæves besøg hos kunden   Pr. besøg 770,00 962,50 
 
Prisen er beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning af medgået tid for teknikeren. Gebyret 
er ikke nyt, men det er genberegnet, så der sikres omkostningsægthed. Evida Fyn har ikke tid-
ligere haft en separat angivelse af gebyret for forgæves kørsel, men omkostningerne forbundet 
med ydelsen er de samme, hvorfor det vurderes at være rimeligt, at kunderne i Evida Fyn også 
betaler herfor. 
 
Gebyret vurderes endvidere at være gennemsigtigt og rimeligt, idet kunderne giver anledning 
hertil. 
 
Henset til ovenstående vurderes metoden at være i overensstemmelse med Gasforsyningslo-
vens § 37, stk. 2. 
 

4.9. Betalingsmetode – Indbetalingskort (FIK-opkrævning) 

Såfremt kunden ønsker, at opkrævningen af distributionsbetalingen skal ske således, at ind-
betalingen kan ske via FIK (fællesopkrævningskort), opkræver Evida et gebyr for dette pr. ud-
stedt opkrævning. 
 

        
Enhed DKK 

 ekskl. moms 
DKK 

 inkl. moms 

    Gebyr for indbetalingskort (FIK-opkrævning) Pr. faktura 39,20 49,00 
 
Alle Evidas kunder kan vælge mellem de samme betalingsmetoder. Der er dog forskellige om-
kostninger forbundet med de forskellige betalingsmuligheder, og Evida har i den forbindelse 
valgt at indføre et gebyr for FIK-opkrævning. 
 
Der er tale om et nyt gebyr, som ikke tidligere har været opkrævet i hverken Evida Nord, Evida 
Syd eller Evida Fyn. Gebyret er indført, idet Evida har foretaget en vurdering af de ekstraom-
kostninger, som hele processen omkring FIK-opkrævning giver anledning til. Dette har således 
medført, at Evida nu opkræver betaling herfor, så kunderne betaler de omkostninger, som de 
giver anledning til, hvilket vurderes at være rimeligt, omkostningsægte og gennemsigtigt. Ge-
byret vurderes endvidere at være objektivt konstaterbart samtidig med, at der ikke diskrimi-
neres mellem kunderne. 
 
Der er i forbindelse med fastsættelsen af prisen endvidere henset til, at den svarer til den pris, 
som sammenlignelige selskaber og gasleverandører opkræver deres kunder for samme ydelse, 
hvilket vurderes at være rimeligt. 
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Henset til ovenstående vurderes metoden og prisen at være i overensstemmelse med Gasfor-
syningslovens § 37, stk. 2. 
 
Øvrigt omkring gebyr for indbetalingskort (FIK-opkrævning): 

Evida har den 30. september 2022 anmeldt en separat metode for gebyret for indbetalingskort 
(FIK-opkrævning). Metoden er den samme som i nærværende metodeanmeldelse, men geby-
ret er udskilt til separat behandling hos Forsyningstilsynet. 
 
Forsyningstilsynet anmodes i den særskilte metodeanmeldelse for beregning af FIK-opkræv-
ningsgebyret om at behandle gebyret særskilt med henblik på en hurtigere godkendelse i for-
hold til den samlede metode for beregning af priser og gebyrer. 
 
Baggrunden herfor er, at Evida har behov for en godkendelse af det harmoniserede gebyr for 
FIK-opkrævning snarest muligt for at sikre, at flest mulige kunder betaler de omkostninger, 
som deres valg af betalingsmetode giver anledning til. Der henvises i øvrigt til argumentatio-
nen i den særskilte metode.  
 
5. Retsgrundlag 

Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning nr. 126 af den 6. februar 2020 med senere æn-
dringer13 (herefter Gasforsyningsloven) 

Gasdistributionsselskaberne skal stille deres ydelser til rådighed på de vilkår, som fremgår af 
Gasforsyningslovens § 7, stk. 5, 1. pkt.: 
 

”(…) 
Stk. 5. Bevillingspligtige selskaber, jf. kapitel 3 og 4, skal stille deres ydelser til rå-
dighed for forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår. 
Dette gælder tilsvarende for virksomhed, der varetages af Energinet og denne virk-
somheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.” 

 
Gasdistributionsselskaberne skal endvidere fastsætte deres priser under hensyntagen til Gas-
forsyningslovens § 37: 
 

”§ 37. Priser for ydelser fra distributionsselskaber og forsyningspligtige selskaber 
fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af energi, 
lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostnin-
ger og afskrivninger samt forrentning af kapital. 
 
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte priser skal fastsættes efter rimelige, objektive, gennemsig-
tige og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte 
brugere af systemet og forbrugere giver anledning til.” 

 
Gasdistributionsselskaberne skal udarbejde og offentliggøre metoder for prisfastsættelse af 
deres ydelser. Metoderne skal anmeldes og godkendes af Forsyningstilsynet, inden metoderne 
må anvendes af gasdistributionsselskaberne. Formålet med godkendelserne er at sikre, at me-
toderne og prisfastsættelsen er i overensstemmelse med Gasforsyningslovens regler. 
 

 
13 Ved lov nr. 923 af 18. maj 2021 om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedva-
rende energi og forskellige andre love ændrede naturgasforsyningsloven med virkning fra den 1. juli 
2021 navn til ”Lov om gasforsyning” (gasforsyningsloven). 
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Af Gasforsyningslovens § 36 a, stk. 1, fremgår følgende: 
 

”§ 36 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissionssystemer og distribu-
tionssystemer samt LNG-faciliteter fastsættes af transmissions-, distributions- og 
LNG-selskaber efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstilsy-
net.” 

 
Bekendtgørelse nr. 1354 af 12. december 2014 om forbrugeraftaler om levering af naturgas 

Evida er som gasdistributionsselskab forpligtet til at varsle sine forbrugere, såfremt Evida fo-
retager væsentlige ændringer til ugunst for forbrugerne, jf. bekendtgørelsens § 9: 
 

”§ 9. Hvis distributionsselskabet agter at foretage væsentlige ændringer i tariffer, 
vilkår eller gebyrer til ugunst for forbrugeren, skal den berørte forbruger have et 
forudgående varsel på mindst 3 måneder. Ændringer i skatter, afgifter og lignende 
kan dog gennemføres uden varsel. Varslet skal gives i et klart og forståeligt sprog 
ved anvendelse af e-mail, faktura eller lignende individuel kommunikation. 
 
Stk. 2. Ved væsentlige ændringer forstås ændringer i eksisterende tariffer eller ge-
byrer, som forhøjer det berørte priselement med 10 pct. eller mere og som samtidig 
forhøjer den samlede betaling med mindst 40 kr. pr. måned inklusiv moms, ændrin-
ger i leveringsbetingelser og kontraktbetingelser, nye gebyrer og vilkår samt æn-
dringer af enhedspriser i aftaler om fast tarif og ændringer af prisberegningsgrund-
laget i aftaler om variabel tarif.” 

 
 
Energiklagenævnets afgørelse af 17. marts 2008, jf. j.nr. 31-24: 

Energiklagenævnet har truffet afgørelse om principperne for metodegodkendelse af distribu-
tionstariffer, jf. afgørelse af 17. marts 2008, j.nr. 31-24. 
 
Afgørelsens principper vurderes at kunne anvendes analogt i forhold til metoden for beregning 
af priser og gebyrer. 
 

”Energiklagenævnets bemærkninger:  
(…) 
Det fremgår af naturgasforsyningslovens § 37, stk. 2, at distributionstarifferne skal 
fastsættes efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, 
hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og forbrugere giver anledning til.  
 
"Omkostninger" må forstås som samtlige omkostninger ved etablering og drift af 
det samlede distributionsnet, såvel direkte og indirekte henførbare omkostninger 
som ikke-henførbare omkostninger.  
 
Af de almindelige bemærkninger til naturgasforsyningsloven fremgår, at distributi-
onstarifferne skal fastsættes, så omkostningerne ved nettet fordeles uafhængig af 
transportafstand, og tarifferne skal være omkostningsægte over for de enkelte bru-
gere af nettet i den forstand, at den enkelte bruger af distributionsnettet som mini-
mum kommer til at bære de omkostninger, der direkte kan henføres til brugeren.  
 
Energiklagenævnet finder på baggrund heraf, at naturgasforsyningslovens § 37, 
stk. 2, skal forstås sådan, at distributionstariffen skal fastsættes således, at den en-
kelte bruger som minimum kommer til at bære de direkte henførbare omkostninger 
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i form af omkostninger til gasmåling, afregning og tilsyn med forbrugernes gasin-
stallationer samt omkostningerne til de enkelte forbrugeres stikledninger.  
(…) 
 
Derudover er det et krav, at omkostningerne ved nettet fordeles uafhængigt af 
transportafstand ("frimærke-princippet").  
 
Dette betyder efter Energiklagenævnets opfattelse, at der ikke kan fastsættes en 
distributionsafgift, der er forskellig for brugere eller grupper af brugere afhængigt 
af, hvor i nettet de er tilsluttet.  
 
Distributionsselskabets net må i den forbindelse forstås som et samlet net. Energi-
klagenævnet lægger herved vægt på, at de enkelte kunder eller kundegrupper har 
været hinandens forudsætninger i opbygningen af distributionsnettet.  
 
En fastsættelse af distributionstarifferne efter en metode, hvor investeringerne i rør 
up-stream fra en forgrening betales pro rata efter gasforbrugene i forgreningspunk-
tet, som foreslået af klagerne, vil efter Energiklagenævnets opfattelse i praksis med-
føre, at de enkelte brugere eller brugergrupper fordelt på størrelse vil komme til at 
dække omkostningerne alt efter hvor i nettet, de er tilkoblet, og vil dermed være i 
strid med "frimærke-princippet".  
 
Forarbejderne indeholder derudover ikke nærmere fortolkningsbidrag til, hvorledes 
de omkostninger, der ikke er direkte henførbare, skal fordeles.  
 
Det fremgår af aftalen af 22. marts 2000 mellem regeringen og et flertal i folketin-
get, jf. bilag 1 til lovforslag nr. nr. 239 af 29. marts 2000 om naturgasforsyning, at 
tariffen skal differentieres efter, hvorledes systemet belastes. 
 
Energiklagenævnet finder herefter, at en distributionstarif, der fastsættes efter for-
brug, og hvor der samtidig tages hensyn til, at et stigende forbrug vil medføre fal-
dende transportomkostninger pr. transporteret m3 naturgas, ikke er i strid med na-
turgasforsyningslovens § 37, stk. 2.  
(…)  
 
Energiklagenævnet finder endvidere, at distributionstariffen, der er fastsat som en 
bloktarif, der er ens for de enkelte forbrugere med samme forbrug, og hvor forskel-
len i distributionstariffens størrelse mellem de forskellige forbrugergrupper er vel-
begrundet i bedre udnyttelse af systemet, jf. ovenfor, ikke kan anses for diskrimine-
rende. 
 
Energiklagenævnet finder yderligere, at distributionstariffen er rimelig og fastsat 
efter objektive kriterier. Energiklagenævnet lægger herved vægt på, at samtlige til-
sluttede forbrugere og brugere bidrager til den fælles betaling af systemets drift og 
vedligeholdelse samt afdrag og forrentning af de gennemførte investeringer udover 
de direkte henførbare omkostninger, samt på at distributionsselskabets net er et 
samlet system, hvor en række drifts- og kapitalomkostninger ikke kan henføres til 
de enkelte forbrugere eller grupper af forbrugere.  
 
(…)”. 
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Bilag 1. Priskatalog for priser og gebyrer 

Priskataloget er en oversigt over de samlede harmoniserede priser og gebyrer, hvor de an-
meldte beregningsmetoder er anvendt. 
 

Bilag 2. Oversigt over eksisterende priser og gebyrer i Evida Nord, Syd og Fyn 

sammenlignet med de harmoniserede 

Bilag 2 indeholder en samlet oversigt over de eksisterende priser og gebyrer i Evida Nord, Evida 
Syd og Evida Fyn, hvor der ligeledes er indsat en kolonne med de harmoniserede priser og 
gebyrer.  
 
Oplysningerne om de eksisterende priser og gebyrer findes endvidere på Evidas hjemmeside: 
Priser og betingelser (evida.dk) – Evida Nord, Evida Syd eller Evida Fyn alt efter indtastet post-
nummer. 
 
 
 
 
 

https://evida.dk/kundeservice/priser-og-betingelser/
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