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Resumé 

1.                   Energitilsynet skal godkende naturgas distributionsselskabernes metoder for 
fastsættelse af priser og vilkår inden disses ikrafttrædelse. Formålet er at sikre, at metoder-
ne er i overensstemmelse med naturgasforsyningsloven.  
2.                   Naturgas Fyn Distribution (NGFD), som er ansvarlig for distribution af natur-
gas til slutkunder på Fyn, har i juni 2010 anmeldt ny metode for selskabets afregning af 
acontoafregnede forbrugere – også kaldet afregningscyklus – til Energitilsynet. De aconto-
afregnede kunder er de kunder, der er årsaflæste, hvilket er de såkaldte ”ikke-timeaflæste” 
kunder med et forbrug under 20.000 m3 årligt.  
3.                   Metodeændringen indebærer en fremrykning af betalingsterminen i kvartalet 
til 2 måneders bagudbetaling og 1 måneds forudbetaling. Derudover betyder metodeæn-
dringen også en forskydning i afregningsåret som helhed med 3 måneder, da aflæsnings-
tidspunktet og afregningsperioden flyttes fra perioden 1.januar – 31. december til perioden 
1. april – 31. marts. Samlet giver dette en større grad af forudbetaling hos selskabets kunder 
end tidligere.  
4.                   I henhold til Energitilsynets og de tidligere Energiprisudvalgs praksis er det 
ikke anset for urimeligt, at en kollektiv forsyningsvirksomhed stiller krav om forudbetaling 
for en acontoperiode - typisk et kvartal. Energitilsynet har imidlertid ikke tidligere taget 
stilling til afregningscyklus for så vidt angår forskydning af afregningsåret som helhed. 
Metodeændringen indebærer derfor en principiel stillingtagen hertil, hvorfor sagen fore-
lægges Energitilsynet.  
5.                   Den samlede pris for naturgas består af en distributionsbetaling, transmissions- 
og lagerbetaling, betaling for selve naturgassen (gasmolekylerne) samt moms og afgifter. Til 
distributionsselskabet NGFD afregnes kunden for distribution, afgifter og moms. En typisk 
husholdningskunde i Naturgas Fyns distributionsområde bliver faktureret for knap 9.000 
DKK årligt, hvilket vil sige omkring 2.250 DKK pr. aconto regning.  
6.                   Alle distributionskunder tilsluttet NGFDs net betaler en variabel betaling for 
distribution, hvis størrelse afhænger af mængden af distribueret naturgas. Kundens betaling 
for distribution i NGFDs net er derfor afhængig af kundens aktuelle forbrug.  
7.                   Den hidtidige afregningscyklus har ifølge NGFD været en likviditetsmæssig 
belastning og har samtidigt øget selskabets risiko for tab på debitorer. Derfor vil NGFD 
ændre selskabets afregningscyklus, så den vil falde i bedre tråd med fyringssæsonen – i 
lighed med afregningsåret for acontokunderne hos HMN Naturgas og DONG Gas Distribu-
tion.  
8.                   Ændringen af afregningscyklus indebærer i overgangsperioden – fra december 
2010 til juni 2011 – en ”merbetaling” for kunden. Denne ”merbetaling” afspejler, at ændrin-
gen har betydning for NGFDs likviditet. NGFD fordeler denne merbetaling – ca. 2100 kr. - 
til kunderne over 3 acontobetalinger, så kunden så vidt muligt undgår store efterregninger. 
NGFD har i september 2010 orienteret sine kunder om ændringen og konsekvenserne her-
af.  
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9.                   Energitilsynets sekretariat har anmodet de øvrige distributionsselskaber i 
Danmark (DONG Gas Distribution og HMN Naturgas) om at oplyse om selskabernes afreg-
ningscyklus. NGFD og DONG har en relativ ensartet afregningscyklus, mens HMN´s afreg-
ningscyklus afviger for så vidt angår graden er forudbetaling. Men overordnet set følger 
selskaberne samme afregningsmønster.  
10.               Samtlige distributionsselskaber oplyser, at selskabernes omkostninger til distri-
bution - som acontoregningerne relaterer sig til - forfalder løbende over året. Dvs. de sam-
lede distributionsomkostninger er som udgangspunkt forbrugsuafhængige.  
11.               Generelt gælder det, at NGFD skal give adgang til naturgas distributionsnettet på 
grundlag af objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier. Priserne skal fast-
sættes efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke om-
kostninger de enkelte brugere af nettet og forbrugere giver anledning til. Derudover gælder 
et generelt krav om rimelighed. De kernekriterier som enhver metode skal opfylde er såle-
des gennemsigtighed, objektivitet, ikke-diskrimination samt rimelighed.  
12.               Generelt følger det af tidligere praksis, at det ikke anses for urimeligt, hvis der 
ændres fra bagudbetaling til forudbetaling, typisk for et kvartal, men i øvrigt også under 
hensyntagen til beløbets størrelse. Det har dog været et generelt krav, at en ændring fra 
bagudbetaling til forudbetaling indføres gradvist, og at kunderne bliver varslet om ændrin-
gen i god tid.  
13.               NGFDs implementering af metodeændringen - med en individuel orientering af 
kunderne og en gradvis indførsel, for at begrænse kundernes eventuelle efterregning - vur-
deres at være i overensstemmelse med tidligere praksis.  
14.               Hvad angår NGFDs ændring af betalingstidspunkt i den enkelte acontoperiode, 
således så der gælder 2 måneders kredit og 1 måneds forudbetaling – flytning af betalingen 
fra den 10. i måneden til den 1. i måneden - finder Energitilsynet ligeledes, at dette er i 
overensstemmelse med tidligere praksis og derfor må betragtes som værende rimelig.  
15.               For så vidt angår forskydningen af afregningsperioden - med en mindre grad af 
kredit til kunderne, vil dette - alt andet lige – kunne betyde at NGFD samlet set får mind-
sket selskabets tab på debitorer. Dette vil i princippet komme alle distributionskunderne til 
gode og vurderes at være i tråd med effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer samt en 
effektiv drift i øvrigt.  
16.               Energitilsynet finder det imidlertid mindre sandsynligt, at den hidtidige afreg-
ningscyklus har givet anledning til en reel markant belastning af likviditeten. Det skyldes 
dels, at NGFD først afregner SKAT ved faktureringen af det pågældende beløb, og dels at – 
hvad angår distributionsydelsen (resten af det opkrævede) – at omkostningerne hertil er 
forbrugsuafhængige. Det betyder naturligvis ikke, at NGFD ikke er belastet i nogen grad, 
da NGFD har faste omkostninger, som fordeler sig forholdsvist jævnt over året.   
17.               Flere forskellige metoder kan rummes inden for naturgasforsyningsloven – her-
under også forskellige principper for afregningscyklus i forhold til graden af kredit set over 
hele perioden. Det ses bl.a., at HMN har en afregningscyklus, der indebærer en højere andel 
af kredit i forhold til selskabets kunder, end det gælder for NGFD og DONG. Der kan såle-
des være tale om et slags ”spænd” af muligheder, hvor der i den øvre ende – med højere 
kredit til kunden – må antages at være en større grad af forbrugerhensyn – og i den nedre 
del af spændet alt andet lige må antages at være en relativ mindre grad af forbrugerhensyn.  
18.               Det er klart at priser og vilkår samt metoder herfor skal være i overensstemmelse 
med forbrugerbeskyttelse og en rimelig behandling af kunderne. En rimelighedsvurdering 
indebærer imidlertid en sammenvejning af flere hensyn. Det er Energitilsynets vurdering, at 
den ny afregningscyklus må indebære en likviditetsmæssig forbedring, hvilket er i overens-
stemmelse med hensynet til en effektiv drift. Derfor - sammen med at risiko for tab på debi-
torer også mindskes – og i lyset af, at kunden, ved kundens ophør som distributionskunde – 
altid kun vil blive afregnet for de aktuelle ydelser, denne har modtaget – er det tilsynets 
vurdering, at den ny metode ved en samlet afvejning ikke anses urimelig.  

Afgørelse   
19.               Det meddeles Naturgas Fyn Distribution A/S, at  

 Energitilsynet godkender, jf. naturgasforsyningslovens § 36 a, Naturgas Fyn Distribution 
A/Ss metode til afregningscyklus for acontoafregnede kunder. Ændringen indebærer en 
forskydning af afregningsperioden og en fremrykning af betalingstidspunktet i acontoperi-
oden.  

 Det lægges til grund for godkendelsen, at Naturgas Fyn Distribution A/S så hurtigt som 
muligt efter en forbrugers ophør som kunde i distributionsselskabet tilbagebetaler forbru-
geren en eventuelt forudbetalt distributionsydelse, jf. naturgasforsyningslovens § 7, stk. 5 
og § 37, stk. 2.  
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Sagsfremstilling 
20.               Naturgas Fyn Distribution A/S (herefter NGFD) har den 22. juni 2010 anmeldt 
en ændring af henholdsvis aflæsningsdato og afregningsår for selskabets acontoafregnede 
distributionskunder. Samtidig vil NGFD fremrykke betalingsterminerne for acontoregnin-
gen fra den 10. i måneden til den 1. i måneden.  
21.               Konkret går NGFDs metodeændring ud på:  

 En ændring af graden af forudbetaling pr. kvartal – dvs. at betalingen flyttes fra den 10. i 
måneden til den 1. i måneden. Således vil kunden fremover skulle betale 2 måneder inde i 
et acontokvartal (2 måneders kredit og 1 måneds forudbetaling)  

 at den overordnede afregningscyklus rykkes 3 måneder – dvs. aflæsningstidspunktet og 
afregningsperioden flyttes fra perioden 1.1 – 31.12 til perioden 1.4 – 31.3.   

22.               Ændringen kan som helhed betegnes som en ændring af NGFDs afregningscy-
klus for de acontoafregnede kunder, da fremrykningen af betalingsterminen og forskydnin-
gen i afregningsåret indebærer en større grad af forudbetaling hos selskabets kunder, end 
tidligere.[1]  
23.               Den ændrede afregningscyklus er en ændring af NGFDs metode for priser og 
vilkår. Ændring i distributionsselskabets metoder for priser og vilkår skal godkendes af 
Energitilsynet, jf. naturgasforsyningslovens (herefter NGFL) § 36 a, inden priser og vilkår 
kan træde i kraft.  

Baggrund 
24.               NGFD er ansvarlig for distribution af naturgas til slutkunder på Fyn. NGFD er et 
datterselskab af Naturgas Fyn A/S, se boks 1 for en skitsering af Naturgas Fyn koncernen.  
Boks 1: Naturgas Fyn koncernen 
Naturgas Fyn I/S er ejet af 8 Fynske kommuner. Naturgas Fyn I/S ejer Naturgas Fyn A/S, der 
som moderselskab ejer følgende datterselskaber:  
Naturgas Fyn Distribution A/S: Ejer, overvåger og vedligeholder naturgasnettet (distribution) på 
Fyn og er samtidig ansvarlig for opkrævning af moms og afgifter på naturgas. 
Naturgas Fyn Gazelle A/S: Gashandelsselskab (kommercielle selskab) 
Naturgas Fyn Forsyning A/S: Forsyningspligtselskabet forsyner de kunder på Fyn, der ikke har 
benyttet sig af muligheden for frit leverandørvalg.  
Naturgas Fyn Administration A/S: Servicerer de øvrige selskaber med ydelser indenfor regnskab, 
kundeservice og kommunikation. 
Naturgas Fyn koncernen leverer gas til ca. 40.000 kunder og er det 3. største gashandelsselskab i 
Danmark. 

Kilde: Naturgas Fyn  
25.               NGFD får produceret sin regning hos selskabet NGF Administration, som sam-
fakturerer betalingen fra kunden til NGFD og henholdsvis NGF Gazelle (handelsselskabet) 
eller NGF Forsyning. De øvrige handelsselskaber på Fyn sender en separat regning til kun-
den for naturgasleverancen, ligesom Naturgas Fyns handelsselskab sender en separat faktu-
ra for gasleverancen til kunder uden for Fyn.  
26.               Det, at NGFDs ydelse er samfaktureret med enten handelsselskabet eller forsy-
ningspligtselskabet, er imidlertid uden betydning for Energitilsynets vurdering af, om 
NGFDs ny metode kan godkendes.  

Distributionsbetalingen i NGFD 
27.               Den samlede pris for naturgas består af en distributionsbetaling, transmissions- 
og lagerbetaling, betaling for selve naturgassen samt moms og afgifter. Til distributionssel-
skabet NGFD afregnes kunden for distribution, afgifter og moms. NGFD skal videresende 
modtagne afgifter og moms til SKAT. NGFDs afregning med SKAT følger den aktuelle fak-
turering. NGFDs afregning med SKAT er således uafhængig af kundernes forbrugsprofil.  
28.               Alle distributionskunder tilsluttet NGFDs net betaler en variabel betaling for 
distribution, hvis størrelse afhænger af mængden af distribueret naturgas. Den variable 
betaling er opdelt i en bloktarif, der har følgende satser i kr./m3 for volumenbetaling:  
- Trin 1 ( 0 – 20.000 m3 ) 1,614 kr./m3   
- Trin 2 ( 20.001 – 75.000 m3 ) 1,525 kr./m3  
- Trin 3 ( 75.001 – 150.000 m3 ) 0,873 kr./m3   
- Trin 4 ( 150.001 – 300.000 m3 ) 0,483 kr./m3  
- Trin 5 ( 300.001 – 800.000 m3 ) 0,372 kr./m3   
- Trin 6 ( 800.001 – 5.000.000 m3 ) 0,337 kr./m3   
- Trin 7 ( 5.000.001 – 15.000.000 m3 ) 0,191 kr./m3   
- Trin 8 ( mere end 15.000.000 m3 ) 0,172 
kr./m3                                                                                 

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn1
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Kilde: Naturgas Fyn Distribution, tariffer og gebyrer pr. 1. januar 2011.  
29.               Bloktariffen fungerer på den måde, at alle kunder betaler samme tarif for de 
første 20.000 m3, lidt mindre for de efterfølgende 20.000 – 75.000 m3 og så fremdeles.  
30.               Tarifforskellen er bl.a. blevet begrundet med, at mindre kunder (oftest villakun-
der med varmeforbrug) typisk vil have en mindre optimal udnyttelse af nettet i forhold til 
investeringen sammenlignet med større kunder (industri/kraftvarmeværker). Størrelsen af 
tarifferne og mængdeintervallerne baserer sig på, at alle forbrugerkategorier som minimum 
betaler de direkte henførbare omkostninger.  
31.               Energitilsynet har godkendt princippet om en volumenbaseret bloktarif for di-
stributionsselskaberne den 22. november 2004.[2] Distributionsselskaberne anførte ved 
metodegodkendelsen, at det kun er en mindre del af selskabernes driftsomkostninger (f.eks. 
vedligeholdelse og administration), der varierede med forbruget, eller kan henføres til den 
enkelte forbruger, men at den 100 % variabel betaling blev indført med ønsket om et gen-
nemskueligt tariferingssystem, der er nemt at administrere og kalkulere for markedsdelsta-
gerne. Den 100 % variable betaling skulle ses i sammenhæng med bloktariffen, der bl.a. 
baseres på, at alle forbrugerkategorier som minimum betaler de direkte henførbare om-
kostninger.  
32.               Samlet betyder dette, at en kundes betaling for distribution i NGFDs net derfor 
er afhængig af kundens aktuelle forbrug.  
33.               NGFD har oplyst, at for en typisk husholdningskunde med et forbrug på 1.500 
m3 pr. år, er den samlede betaling til distribution inkl. moms knap 3.700 DKK og afgifter 
inkl. moms udgør i alt pr. år for en sådan kunde ca. 5.000 DKK.  En typisk husholdnings-
kunde i Naturgas Fyns distributionsområde bliver således faktureret for knap 9.000 DKK 
årligt, hvilket vil sige omkring 2.250 DKK pr. aconto regning.[3]   

NGFDs ny metode  
34.               Som omtalt indledningsvist gælder den ny metode for de acontoafregnede kun-
der. Acontoafregnede kunder er de kunder, der er årsaflæst. Dette er ikke-timeaflæste kun-
der med et forbrug under 20.000 m3 årligt. De acontoafregnede kunder består primært af 
husholdningskunder/villakunder, men også enkelte mindre erhvervskunder med et forbrug 
mindre end 20.000 m3 årligt er omfattet af ændringen. I alt er ca. 35.000 distributions-
kunder omfattet af ændringen. 
Time-aflæste kunder er erhvervskunder med et forbrug > 300.000 m3 årligt. Disse er altid time-
aflæste. Erhvervskunder med forbrug mellem 300.000 m3 og 20.000 m3 kan blive timeaflæst – 
evt. betaler de selv for måler-udstyret.  
 Ikke-timeaflæste kunder er alle kunder med et forbrug < 20.000 m3 årligt. Her er alle vil-
la/husholdningskunderne omfattet, men også mindre erhvervsdrivende.  
En typisk villa/husholdningskunde bruger ca. 1.500 – 2.000 m3 årligt. 
  

Kilde: NGFD og Regler for Gasdistribution.[4]  
35.               NGFD har generelt opsat fjernaflæsningsudstyr hos kunder med et årligt forbrug 
større end 20.000 m3. Disse kunder afregnes normalt månedsvis, dog med undtagelse af 
150 kunder, som acontoafregnes. NGFD har ca. 1.000 erhvervskunder med et årligt forbrug 
på mindre end 20.000 m3, som aconto afregnes. Det gælder således, at kunder der aconto-
afregnes er kunder med et forbrug under 20.000 m3, eller kunder med et forbrug på mere 
end 20.000 m3, der ikke har opsat fjernaflæsningsudstyr.     
36.               NGFDs hidtidige afregningscyklus med årsaflæsnings- og årsafregningstids-
punkt pr. 31.12 har bevirket, at selskabet har startet det nye afregningsår med at give kun-
derne kredit. Det skyldes, at kundens forbrug i første kvartal typisk er omkring 45 pct., men 
kundens aconto betaling udgør 25 pct. af det årlige naturgasforbrug. Det skal bemærkes, jf. 
ovenfor, at distributionsbetalingen er volumenbaseret, og således forbrugsafhængig.  
37.               Se af figur 1 den nuværende afregningscyklus i NGFD opgjort i akkumuleret 
forbrug versus akkumuleret acontobetaling.    
Figur 1: Nuværende afregningscyklus i NGFD  

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn2
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn3
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn4
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Kilde: NGFD  
38.               NGFD har oplyst, at den hidtidige afregningscyklus er en likviditetsmæssig be-
lastning for selskabet, da der set over året er en betydelig forskel med en samlet vægtet 
forsinkelse på betalingen set i forhold til tidspunktet for forbruget – og dermed også den 
distributionsydelse, som kunden får leveret. Dette gælder ifølge NGFD især i starten af året, 
hvor der bruges ca. 45 pct. af forbruget i det første kvartal sammenholdt med indbetalingen 
af den første aconto på 25 pct. af årsforbruget den 10-15. marts. Set vægtet over året er der 
ca. 44 kreditdage i kundens favør, hvilket belaster NGFD arbejdskapital.  
39.               Derudover har afregningscyklussen ifølge NGFD også øget risikoen og størrelsen 
på debitortab i selskabet. I 2008 havde NGFD et tab på debitorer på 5,7 mio. DKK, i 2009 
på 2 mio. DKK og i 2010 – ud fra et foreløbigt skøn – et tab på X mio. DKK.[5]    
40.               For at imødegå disse forhold, har NGFD besluttet at ændre selskabets afreg-
ningscyklus. NGFD peger på, at det ny afregningsår herefter vil falde i bedre tråd med fy-
ringssæsonen – i lighed med afregningsåret for acontokunderne hos HMN Naturgas (heref-
ter HMN) og DONG Energy (herefter DONG), som har årsaflæsning henholdsvis den 30. 
april og den 31. marts.  
41.               Den gældende afregningsperiode i NGFD går fra den 1. januar til 31. december. 
Året består af 4 kvartalsvise acontobetalinger, hvor hver acontoregning svarer til 25 pct. af 
kundens skønnede årsforbrug. I den ny afregningscyklus går afregningsåret fra den 1. april 
til 31. marts, med års-aflæsningstidspunkt den 31. marts, og efterfølgende årsafregning den 
1. juni, se tabel 1, der også viser det gennemsnitlige forbrug i hvert kvartal.   
Tabel 1: NGFD´s nuværende og ændrede afregningscyklus  
  Jan-

marts 
April-
juni 

Juli-sep. Okt.-dec. Jan-marts 

Ca. forbrug af 
skønnet årsfor-
brug 

45 % 14 % 7 % 34 % 45 % 

Nuværende 
afregningscyklus 

1. acon-
to 
 25 % 
10. 
marts 

2. aconto 
25 %  
10. juni 

3. aconto 
 25 %  
10. septem-
ber 

4. aconto 
 25 %  
10. december 

  

Ændret afreg-
ningscyklus 

  1. aconto  
25 % 
1. juni 

2. aconto 
25 % 
1. september 

3. aconto  
25 %  
1. december 

4. aconto 
25 %  
1. marts 

Kilde: Naturgas Fyn Distribution  
42.               Se en grafisk fremstilling af den ny afregningscyklus i figur 2.  
Figur 2: NGFDs ny afregningscyklus.  

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn5
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Implementeringsfase NGFD 
43.               NGFD har den 9. september 2010 sendt et orienteringsbrev til sine kunder, der 
oplyser om NGFDs ændring af aflæsningstidspunktet, og hvilke konsekvenser, ændringen 
får for kunden. Det fremgår af orienteringen, at kundens acontoregning i december 2010, 
marts 2011 og juni 2011 vil blive på 32 % af det forventede årsforbrug, i stedet for de 25 % 
som normalt. NGFD begrunder dette med, at kunden på den måde undgår efterregninger.  
44.               Overgangen til den ny afregningsår betyder, jf. tabel 2, at NGFD over 3. aconto-
betalinger – fra december 2010 til juni 2011 – lægger ca. 7 pct. yderligere på hver aconto - 
dvs. i alt ca. 21 pct. - oveni kundernes acontobetalinger. 7 pct. svarer til ca. 700 kr. for en 
gennemsnits husholdningskunde.    
45.               Ændringen af afregningscyklus indebærer derfor en merbetaling for kunderne i 
implementeringsfasen. Denne ”merbetaling” afspejler, at ændringen har betydning for 
NGFDs likviditet – og afspejler derfor en større grad af forudbetaling hos kunderne som 
helhed, end tidligere.  
Tabel 2: NGFDs implementering – konsekvens for kunderne 
  Gældende af-

regningscyklus 
2010 

Indfasning 2011  Ny afregnings-
cyklus 2012 

  31. december 
2009 års-
aflæsning 

    

Januar       

Februar       

Marts 1. a.c. 25 % + 
årsopgørelse 
2009   
10. marts 

5. a.c. 25 % + 7 
%                  årsaflæsning   31. 
marts       

4. a.c. 25 %   1. 
marts 
årsaflæsning 31. 
marts 

April       

Maj       

Juni 2. a.c. 25 %   10. 
juni  

Årsafregning 1/1 2010 – 
31/3 2011 + 7 % + 1. a.c. 25 % 

1. a.c. 25 % 
1. juni 

Juli       

August       

September 3. a.c. 25 % + 
orienteringsbrev 
10. september 

2. a.c. 25 %    1. september 2. a.c. 25 %   1. 
september 

Oktober       
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November       

December 4. a.c. 25 %  
+ 7 
%                  10. 
december 

3. a.c. 25 %     1. december 3. a.c. 25 %   1. 
december  

Kilde: NGFD  
46.               I sidste ende – når en kunde fx pga. flytning opsiger sin distributionsaftale med 
NGFD – går forholdet lige op – dvs. kunden vil altid kun have betalt for den reelle distribu-
tionsydelse, som kunden har modtaget.  
47.               NGFD har oplyst, at ved en forbrugers ophør som kunde i distributionsselskabet 
vil NGFD tilstræbe at foretage slutafregning så hurtigt som muligt - typisk inden for 2-4 
uger fra flyttemeddelelse.[6]  

Sammenligning med de andre distributionsselskaber 
48.               Energitilsynets sekretariat har anmodet de øvrige distributionsselskaber i Dan-
mark (DONG Gas Distribution og HMN Naturgas) om at oplyse om selskabernes afreg-
ningscyklus, for at kunne sammenligne med NGFDs planlagte ændring af afregningscyklus. 
I tabel 3 nedenfor vises de respektive selskabers afregningscyklus i store træk. Det ses, at 
der er forskel mellem afregningsperioden, antal af acontoregninger samt betalingstids-
punkt, men at selskabernes afregningscyklus overordnet set følger samme tendens.  
Tabel 3: Afregningscyklus som helhed – NGFD, HMN og DONG 
  Start 

afreg-
nings-
år 

1. 
aconto 

2. 
aconto 

3. 
aconto 

4. 
aconto 

Slut 
afreg-
nings-
år/ 
Årsafl-
æs-
ning 

Slutop
-
gørel-
se 

NGFD ¼ 1/6 1/9 1/12 1/3 31/3 1/6 

HMN 1/5 6/9 6/11 6/2 - 30/4 6/7 

DONG ¼ 5/6 5/9 5/12 5/3 31/3 5/6  

49.               Det ses af tabel 3, at NGFDs ny afregningsperiode går fra april til marts og består 
af 4. aconto regninger samt en slutopgørelse. HMNs periode går fra maj til april, og består 
af 3 acontoregninger samt en slutregning (”4. aconto”). Den ”4. aconto” er derfor forskellig 
fra de øvrige acontoregninger.  
50.               DONGs periode går fra april til marts.[7] En mindre del af kunderne - primært 
erhvervskunder – har dog afregningsperiode fra januar til december.  
51.               Endvidere har sekretariatet anmodet om oplysninger om tidspunkterne for de 
aconto afregnedes kunders betaling sammenholdt med den distribuerede naturgasmængde 
til disse kunder set over et afregningsår – dvs. oplysninger om gennemsnitlige forbrug pr. 
måned.  
52.               I figur 3, 4 og 5 nedenfor vises det akkumulerede forbrug versus akkumuleret 
betaling hos de enkelte selskaber set i en afregningsperiode. Den viste afregningscyklus for 
NGFD er den afregningcyklus, som selskabet er i gang med at implementere, men som først 
medio 2011 er fuldt implementeret, jf. også figur 2 ovenfor. Detaljerede oplysninger fremgår 
af appendiks side 27.  
Figur 3: Ny afregningscyklus NGFD (akkumuleret acontobetaling versus ak-
kumuleret forbrug)  

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn6
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn7
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Kilde: NGFD  
Figur 4: Akkumuleret acontobetaling versus akkumuleret forbrug HMN  

 
Kilde: HMN  
Figur 5: Akkumuleret acontobetaling versus akkumuleret forbrug – DONG Gas 
Distribution  
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Kilde: DONG Gas Distribution  
53.               Det ses af ovenstående figurer, at NGFD og DONG har relativ ensartet afreg-
ningscyklus, mens HMN´s afregningscyklus afviger for så vidt angår graden er forudbeta-
ling, da der for HNMs kunder kun gælder forudbetaling i 6 måneder ud af 12. Den tidligere 
afregningscyklus hos NGFD og DONG Gas Distribution[8] indebar ligeledes en mindre grad 
af forudbetaling.  
54.               Både NGFD, HMN og DONG har oplyst, at selskabernes omkostninger til distri-
bution - som acontoregningerne relaterer sig til - forfalder løbende hen over året. Dvs. de 
samlede distributionsomkostninger er som udgangspunkt forbrugsuafhængige. Dette er 
illustreret med den gule kurve i figurerne ovenfor[9]. At omkostningerne til distribution 
som udgangspunkt er forbrugsuafhængige blev også oplyst af distributionsselskaberne ved 
Energitilsynets godkendelse af distributionsselskabernes tarifstruktur i 2004 (100 pct. 
volumenbetaling samt bloktarif).  
55.               NGFD oplyser i tilknytning til den jævne omkostningsprofil, at såfremt man 
sammenholder en jævn omkostningsprofil med en jævn betalingsprofil med 25 pct. beta-
ling, så indebærer ændringerne i selskabets betalingscyklus, at kunderne efter indfasningen 
får 60 dages bagudbetaling i stedet for som hidtil 70 dages bagudbetaling  i kvartalet og 
forudbetalingen pr. kvartal på 20 dage ændres til 30 dage. Det betyder at over året ændres 
200 dages bagudbetaling (netto), til 120 dages bagudbetaling (netto).  

Praksis 
56.               På el- og varmeområdet er der udviklet en praksis, som kan danne grundlag for 
en del af vurderingen i denne sag. I henhold til Energitilsynets og de tidligere Energiprisud-
valgs praksis er det ikke anset for urimeligt, at en kollektiv forsyningsvirksomhed stiller 
krav om forudbetaling for en acontoperiode, typisk et kvartal. Baggrunden herfor er, at 
denne betalingsmåde kan give administrative besparelser og formindsket tab på debitorer. 
Det har dog typisk været et krav, at en eventuel rentefordel ved forudbetalingen kommer 
forbrugerne til gode. Det er generelt set[10]: 

 ikke fundet urimeligt, at skifte fra bagudbetaling til forudbetaling  

 ikke fundet urimeligt med 3 måneders forudbetaling  

 fundet urimeligt at indføre 12 måneders forudbetaling  

 en forudsætning for ændring fra bagudbetaling til forudbetaling, at ændringen indføres 
gradvist  

 et krav at forbrugerne orienteres i god tid om ændringen  

 et krav at en eventuel rentefordel kommer forbrugerne til gode. 
57.               Der er bl.a. lagt vægt på, at en ændring fra bagudbetaling til forudbetaling kan 
mindske tab på debitorer og administrationsomkostninger, hvilket alt andet lige vil komme 
alle forbrugerne til gode. Tilsynet har endvidere lagt vægt på, at beløbet ikke må være for 
stort i forhold til, hvad der kan anses for et væsentligt beløb i en almindelig husholdning. 
Konkret har tilsynet i 2008 tilkendegivet, at 900 kr. ikke kan betragtes som et uvæsentligt 
beløb for en privat husholdning.[11]   

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn8
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn9
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn10
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn11
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58.               Det skal bemærkes, at praksis primært har fokus på forudbeta-
ling/bagudbetaling i det enkelte kvartal.  
59.               DONG Gas Distribution har i løbet af 2010[12] henvendt sig til Energitilsynets 
sekretariat med en anmodning om at få metodegodkendt en ny afregningscyklus for så vidt 
angår graden af forudbetaling i det pågældende kvartal, således at der fremover gjaldt 2 
måneders kredit og 1 måneds forudbetaling i kvartalet. Sagen vedrørte ikke den overordne-
de afregningscyklus som helhed – dvs. afregningsperioden og det faktiske forbrug i relation 
til faktisk betaling (aconto) set gennem året som helhed.  
60.               I lyset af ovennævnte praksis har Energitilsynets sekretariat den 26. oktober 
2010 metodegodkendt afregningscyklus for naturgasdistribution for DONG Gas Distributi-
on for så vidt angår graden af forudbetaling i det pågældende kvartal.[13]  

Høring  
61.               Et høringsudkast af afgørelsen har været i høring hos NGFD. Derudover har 
udkastet været sendt til DONG Gas Distribution samt HMN Naturgas for eventuelle be-
mærkninger.  
62.               NGFD havde enkelte bemærkninger og faktuelle rettelser, som er indarbejdet i 
sagsfremstillingen. DONG Gas Distribution og HMN havde ingen bemærkninger til udka-
stet.    

Lovgrundlag 
Naturgasforsyningsloven[14] 
63.               Hovedbestemmelsen vedrørende Energitilsynets metodegodkendelse følger af § 
36 a:  
”§ 36 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet samt 
LNG-faciliteter fastsættes af transmissions-, distributions- og LNG-selskaber efter offent-
liggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet.”  
64.               Det ses af bemærkningerne til § 36 a[15], ”at bestemmelsen indebærer, at 
transmissions-, distributions- og LNG-selskaber skal udarbejde en redegørelse, der be-
skriver de metoder, som påtænkes anvendt ved fastsættelsen af betingelser og vilkår, 
herunder tariffer, for anvendelse af transmissions- og distributionsnet samt LNG-
faciliteter. Formålet er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med naturgasforsy-
ningsloven. Der skal bl.a. redegøres for, hvilke overvejelser der ligger bag forskelle i tarif-
fer som følge af forbrugeres og netbrugeres forskellige karakteristika.  …………. Redegørel-
sen for metoderne anmeldes til Energitilsynet ………. Metoderne skal godkendes af Energi-
tilsynet og offentliggøres af selskaberne, før tariffer og betingelser fastsat efter metoderne 
kan træde i kraft.”  
65.               I § 37, stk. 2 følger grundlæggende krav til bl.a. fastsættelse af distri-
butionspriserne:   
”De i stk. 1 nævnte priser skal fastsættes efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og forbrugere giver 
anledning til.”  
66.               Følgende gælder om bl.a. betingelserne for distribution: I bemærkningerne til § 
37 (bemærkninger til Lov 449) fremgår det, at ”Det bemærkes, at § 37 i modsætning til § 38 
og 39 kun vedrører priser og ikke også andre betingelser for ydelser fra distributionssel-
skaber og forsyningspligtige selskaber. Det hænger sammen med, at Energitilsynet med 
hjemmel i §§ 7, stk. 4, 40 og 41, stk. 1, kan føre tilsyn med priser og betingelsers rimelighed 
for så vidt angår ydelser fra distributionsselskaber og forsyningspligtige selskaber.”  
67.               I de almindelige bemærkninger[16] omkring Energitilsynet, følger det, at ”End-
videre tilføres Energitilsynet, som sekretariatsbetjenes af Konkurrencestyrelsen og Ener-
gistyrelsen, med lovforslaget en række opgaver. Det drejer sig især om følgende: (a) tilsyn 
med, hvorvidt priser og leveringsbetingelser for ydelser fra forsyningspligt-, distributi-
ons-, transmissions-, lager- og LNG-selskaber er rimelige, objektive og ikke-
diskriminerende ……”  
68.               Der gælder således et generelt krav om rimelighed for de priser og vilkår, som 
Energitilsynet fører tilsyn med. Rimelighedskravet må naturligt ligeledes gælde for de me-
toder, der anvendes til at fastsætte priser og vilkår.  
69.               Et generelt krav til de bevillingspligtige selskabers ydelser følger af § 7, stk. 5. 
Bevillingspligtige selskaber er bl.a. distributionsselskaber som NGFD.  
”§ 7, stk. 5. Bevillingspligtige selskaber, jf. kapitel 3 og 4, skal stille deres ydelser til rådig-
hed for forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår ……. ”.  
70.               I § 18 ses de generelle kriterier, selskaberne skal opfylde, når de giver adgang til 
systemet:    

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn12
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn13
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn14
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn15
http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn16


ENERGITILSYNET  Side 11/16 

§ 18, stk. 2, 2. punktum: ”Selskaberne skal give adgang til systemet på grundlag af objek-
tive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier.”  
71.               Af bemærkningerne til § 18 fremgår (bemærkninger til lov 494) ”Det fastsættes i 
stk. 2, 2. pkt., at transmissions-, distributions-, lager- og LNG-selskaber skal give adgang 
til systemet, jf. stk. 1, på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår. Be-
stemmelsen supplerer både bestemmelserne om naturgasselskabernes priser og betingel-
ser i lovens kapitel 7 [bl.a. § 36 a og § 37] og § 7, stk. 5, (lovforslagets § 2, nr. 5).”  
72.               Det gælder jf. NGFL´s § 40 om anmeldelse samt af anmeldelsesbekendtgørel-
sen[17], at metoderne skal anmeldes til Energitilsynet.  
73.               Af § 41 fremgår det:  
”§ 41. Hvis Energitilsynet finder, at priser og betingelser må anses for at være i strid med 
bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give påbud om ændring af priser og betingelser.”  
74.               Lovens formål fremgår af § 1.  
”§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets naturgasforsyning tilrettelægges og gennemfø-
res i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og 
forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning give forbrugerne adgang til 
billig naturgas.  
Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en 
bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser, samt sikre en effektiv 
anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for handel med 
naturgas.”  

Bekendtgørelse om samfakturering af naturgasleverancer[18] 
75.               Det følger af bekendtgørelsen om samfakturering § 1, at  
”§ 1. Naturgasdistributionsselskaber skal efter anmodning fra naturgasleverandører på 
rimelige og ikke-diskriminerende vilkår give naturgasleverandører mulighed for, på na-
turgasdistributionsselskabernes vegne, at fakturere betaling for benyttelse af distributi-
onsnettet og afgifter overfor naturgaskunder, som har et aftaleforhold med naturgasdi-
stributionsselskabet om transport i distributionsnettet.    
Stk. 2. Ved samfakturering i henhold til denne bekendtgørelse forstås betaling for den 
samlede naturgasleverance inklusive betaling for benyttelse af distributionsnettet og af-
gifter. Aftaleforholdet mellem naturgasdistributionsselskabet og naturgaskunden berøres 
ikke i øvrigt af, at naturgasleverandøren forestår fakturering på naturgasdistributørens 
vegne.”  

Indtægtsrammeregulering 
76.               Specifikt omkring indtægtsrammereguleringen af distributionsselskaberne gæl-
der ifølge NGFL § 37 a, at:  
”Priser for distributionsselskabernes ydelser skal være i overensstemmelse med de i stk. 2 
nævnte indtægtsrammer, jf. dog § 37 c. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af 
de i § 37, stk. 1, nævnte omkostninger ved en effektiv drift af selskabet.”    
77.               Et uddrag af indtægtsrammebekendtgørelsens[19] § 3, 5 og 26 viser:  
”§ 3. For hvert distributionsselskab fastsættes en indtægtsramme efter reglerne i denne 
bekendtgørelse, jf. dog stk. 2. Indtægtsrammen udgør det maksimale beløb, som selskabet 
i et kalenderår i en reguleringsperiode kan oppebære ved indtægter, der vedrører distri-
butionsaktiviteter.”  
”§ 5. Indtægtsrammen fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, afskriv-
ninger og forrentning ved en effektiv drift af selskabet, jf. § 37 a, stk. 1, i lov om naturgas-
forsyning.”  
”§ 26. Overskud i form af ekstraordinære effektiviseringsgevinster, jf. §§ 24 og 25, kan 
anvendes til nedsættelse af priser, henlæggelse til fremtidige investeringer eller ekstraor-
dinær forrentning af indskudskapitalen.  
Stk. 2. Dog kan ekstraordinære effektiviseringsgevinster på forrentningen, jf. § 25, hen-
sættes til imødegåelse af renteudgifter, der overstiger de i § 10 fastsatte renteudgifter i op 
til to år. Hensatte beløb, der ikke er anvendt til dette formål efter to år, anvendes herefter i 
overensstemmelse med stk. 1.  
Stk. 3. Af ekstraordinære effektiviseringsgevinster svarende til op til 10 pct. af årets ind-
tægtsramme skal mindst 50 pct. anvendes til nedsættelse af priser. Af ekstraordinære 
effektiviseringsgevinster herudover skal mindst 75 pct. anvendes til nedsættelse af priser.”   

Begrundelse 
78.               Energitilsynet skal vurdere, om NGFDs anmeldte metode ”Afregningscyklus for 
acontokunder” kan godkendes, jf. NGFL § 36 a. Formålet med Energitilsynets godkendelse 
er at vurdere, om metoden er i overensstemmelse med NGFLs bestemmelser.  

http://energitilsynet.dk/typo3/#_ftn17
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79.               Kundens betaling for distribution er relateret til kundens faktiske forbrugs-
mængde.  Den ny afregningscyklus indebærer i sin helhed en større grad af forudbetaling 
for kunderne end tidligere, set i forhold til kundens forbrug i løbet af afregningsperioden 
som helhed.  
80.               Generelt gælder det, at NGFD skal give adgang til naturgas distributionsnettet 
på grundlag af objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier jf. NGFLs § 7. stk. 
5 og § 18, stk. 2. Endvidere skal priserne fastsættes efter rimelige, objektive og ikke-
diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og 
forbrugere giver anledning til, jf. § 37, stk. 2.  
81.               Derudover gælder et generelt krav om rimelighed, jf. de almindelige bemærknin-
ger og bemærkningerne til NGFLs § 37. De kernekriterier som enhver metode skal opfylde 
er således gennemsigtighed, objektivitet, ikke-diskrimination samt rimelighed.  
82.               Samtidig er der fastsat en indtægtsramme for NGFD. Indtægtsrammen udgør 
det maksimale beløb, som selskabet i et kalenderår i en reguleringsperiode kan oppebære 
ved indtægter, der vedrører distributionsaktiviteter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsen § 3.  
83.               Energitilsynet finder, at NGFDs ændrede afregningscyklus lever op til kravene 
om objektivitet og ikke-diskrimination, da den ny afregningscyklus gælder på lige vilkår for 
alle kunder med et årsforbrug under 20.000 m3, herunder dog også for enkelte kunder med 
et forbrug over 20.000 m3, der ikke har opsat fjernaflæsningsudstyr. Det er dermed et neu-
tralt, sagligt, entydigt og målbart kriterium der afgør, om kunden bliver omfattet af den ny 
afregningscyklus, og alle kunder med et forbrug under 20.000 m3 (der således ikke har 
opsat fjernaflæsningsudstyr) – eller såfremt kunden har et årsforbrug større end 20.000 m3 
(men mindre end 300.000 m3) og ikke har opsat fjernaflæsningsudstyr – bliver afregnet på 
samme måde, og er dermed omfattet af ændringen.    
84.               Andre erhvervskunder med et større forbrug end 20.000 m3, og såfremt disse 
har fjernaflæsningsudstyr, er månedsafregnet. Disse kunder bliver faktureret 12 gange pr. år 
– hvor de acontoafregnede kunder altså kun bliver faktureret 4 gange pr. år samt med en 
årsopgørelse. Energitilsynet finder ikke at denne forskel er udtryk for diskrimination, da 
tilsvarende kunder bliver behandlet ens. Det må endvidere lægges til grund, at det er om-
kostningsbetinget, at (erhvervsforbrugere) med fjernaflæsningsudstyr, bliver faktureret 
månedsvist, i forhold til kunder, hvor det ikke er muligt at fjernaflæse.  
85.               For så vidt angår kravet om gennemsigtighed, finder Energitilsynet imidlertid, at 
det er rimeligt, at forbrugerne i distributionsbetingelserne kan se, hvilken form for afreg-
ningscyklus der gælder ved acontobetalingen, jf. NGFL § 7, stk. 5 og § 18, stk. 2. Det skal 
derfor fremover tydeligt fremgå af NGFDs distributionsbetingelser og på selskabets hjem-
meside, hvilken afregningscyklus, der gælder for de acontoafregnede kunder.  
86.               Generelt følger det af tidligere praksis – som dog primært har været relateret til 
sager med hvile-i-sig-selv regulering - at det ikke anses for urimeligt, hvis der ændres fra 
bagudbetaling til forudbetaling. Begrundelsen har været, at forudbetaling kunne give admi-
nistrative besparelser og formindsket tab på debitorer. Det er generelt ikke fundet urimeligt 
med 3 måneders forudbetaling.  
87.               Det har dog været et generelt krav, at en ændring fra bagudbetaling til forudbe-
taling indføres gradvist, og at kunderne bliver varslet om ændringen i god tid. En eventuel 
rentefordel skal ifølge tidligere praksis komme forbrugerne til gode. Endvidere har der også 
været lagt vægt på, at beløbet ikke måtte være for stort i forhold til, hvad der kan anses for 
et væsentligt beløb i en almindelig husholdning. Det ses altså, at det i forhold til tidligere 
praksis generelt ikke anses for urimeligt med kvartalsvis forudbetaling, når blot visse betin-
gelser er opfyldt.  

NGFDs implementering samt betalingstidspunkt i acontoperioden  
88.               For så vidt angår NGFDs implementering af metodeændringen, kan det konsta-
teres, at NGFD har orienteret sine kunder individuelt herom pr. brev 2 måneder før den 
første ændring for kunderne.  
89.               Energitilsynet finder, at NGFDs implementering ved over 3 acontoregninger at 
lægge 7 % point oveni den normale acontoregning på 25 % – for at begrænse omfanget af 
kundernes efterregning som konsekvens af metodeændringen – er en lempelig måde at 
indføre ændringens konsekvenser på. Implementeringen med en individuel orientering 
forinden den første konsekvens, og en gradvis indførsel af ændringens betydning for kun-
derne over 3 acontoregninger er derfor i overensstemmelse med tidligere praksis og vurde-
res af tilsynet ikke som urimeligt i forhold til NGFLs § 7, stk. 5.  
90.               Energitilsynet finder, at NGFDs ændring af betalingstidspunkt i den enkelte 
acontoperiode, således at der gælder 2 måneders kredit og 1 måneds forudbetaling, ved 
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flytning af betalingen fra den 10. i måneden til den 1. i måneden, er i overensstemmelse med 
tidligere praksis og derfor må betragtes som værende rimelig, jf. også NGFL § 7, stk. 5.  

NGFDs ændring af aflæsningstidspunkt og forskydning af afregnings-
perioden 
NGFDs ny afregningsperiode – som udgør den største ændring for NGFDs acontokunder – 
medfører en væsentlig større andel af forudbetaling i forhold til det forventede forbrug i 
samme periode end tidligere.  
91.               Forskellen på graden af forudbetaling i den nuværende og ny afregningscyklus 
ses tydeligt ved en sammenligning af den blå kurves placering i forhold til acontobetalingen, 
jf. nedenfor. Det ses, at i den nuværende afregningscyklus, har kunderne fået relativ stor 
kredit - hvor kredit skal forstås som selskabets fordring ved forbrugsafhængig tarifbetaling 
sat i forhold til kundens faktiske aconto-betaling - set over afregningsperioden som helhed. 
Dette ses ved, at den blå kurve er placeret over den pink trappekurve til og med august – 
dvs. i de første 8 måneder af afregningsperioden.    

   

 
92.               I den ny afregningscyklus ændres graden af kundens kredit markant. Det er 
herefter kun i de første 2 måneder og i en periode i slutningen af afregningsperioden, at 
kunderne hos NGFD vil få kredit i forhold til det forventede, aktuelle forbrug set over afreg-
ningsperioden som helhed.  
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93.               Den ændrede afregningscyklus – med en mindre grad af kredit til kunderne - vil 
alt andet lige – som det også er omtalt i tidligere praksis – kunne betyde at NGFD samlet set 
får mindsket selskabets tab på debitorer. Dette vil i princippet komme alle distributions-
kunderne til gode.  
94.               Tiltag, der potentielt kan mindske tab på debitorer, må alt andet lige betragtes 
som værende i tråd med formålsbestemmelsen i § 1 om effektiv anvendelse af økonomiske 
ressourcer og i tråd med tankegangen med indtægtsrammereguleringen og effektiv drift, jf. 
§ 37 a samt princippet i § 37, stk. 2 om at distributionspriserne skal fastsættes efter rimeli-
ge, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte 
brugere af nettet og forbrugerne giver anledning til. Et eventuelt tab på debitorer vil skulle 
betales af alle distributionskunderne over tarifferne. Derfor er det i alle kundernes interes-
se, at tab på debitorer søges mindsket.  
95.               For så vidt angår NGFDs argument om, at den hidtidige afregningscyklus har 
belastet selskabets likviditet finder Energitilsynet det mindre sandsynligt, at der i realiteten 
har været tale om en reel belastning af likviditeten. For at der må gælde en reel belastning 
af likviditeten må der – alt andet lige – også gælde, at NGFD har reelle udlæg ”i klemme”.  
96.               Der skal her peges på, at den andel af distributionsopkrævningen, der vedrører 
moms og afgifter – hvilket gælder lidt over halvdelen af distributionsopkrævningen – så er 
afgifter og moms relateret til selve faktureringen – og ikke det aktuelle forbrug. Dvs. NGFD 
skal først afregne SKAT ved faktureringen af det pågældende beløb. Derfor er NGFD ikke 
belastet likviditetsmæssigt af den opkrævning, selskabet er ansvarlig for vedr. afgifter og 
moms.  
97.               For så vidt angår selve distributionsydelsen (resten af det opkrævede) – dvs. 
transportydelsen af gassen – så er det korrekt, at distributionstariffen er direkte relateret til 
kundens forbrug, da der gælder forbrugsafhængig volumenbetaling. Men omkostningerne 
til distributionsvirksomhed er forbrugsuafhængige. Det betyder, at selvom NGFD har 
transporteret 45 pct. i første kvartal – og kunderne således har modtaget 45 pct. af distribu-
tionsydelsen - så gælder dette ikke 45 % af omkostningerne – men måske snarere 25 pct. af 
omkostningerne, baseret på en simplificeret antagelse.  
98.               Det betyder naturligvis ikke, at NGFD slet ikke er belastet i nogen grad i første 
kvartal og eventuelt øvrige kvartaler. Der må i sagens natur – som også ovenfor antaget - 
være faste omkostninger (finansieringsomkostninger, afskrivninger, administration og 
vedligeholdelse m.v.), som fordeler sig forholdsvist jævnt over året. Men alt i alt finder 
Energitilsynet ikke ud fra de foreliggende oplysninger, at der er grund til at antage, at NGFD 
har været decideret likviditetsmæssigt markant belastet i den hidtidige afregningscyklus. 
Dette kan alt andet lige kun gælde for højst 25 pct. af distributionsydelsen.  
99.               Det følger af praksis, at flere forskellige metoder eller principper kan rummes 
inden for naturgasforsyningsloven. Dette må antages også at gælde i dette tilfælde. Der kan 
fx peges på forskellige principper for afregningscyklus i forhold til graden af kredit set over 
hele perioden. Det ses bl.a., at HMN har en afregningscyklus, der indebærer en højere andel 
af kredit i forhold til selskabets kunder, end det gælder for NGFD og DONG. Der kan såle-
des være tale om et slags ”spænd” af muligheder, hvor der i den øvre ende – med højere 
kredit til kunden – må antages at være en større grad af forbrugerhensyn – og i den nedre 
del af spændet alt andet lige må antages at være en relativ mindre grad af forbrugerhensyn.  
100.            Det er klart, at priser og vilkår samt metoder herfor skal være i overensstemmel-
se med forbrugerbeskyttelse, jf. også NGFLs § 1, og være baseret på en rimelig behandling af 
kunderne. En rimelighedsvurdering indebærer imidlertid en sammenvejning af flere hen-
syn. Det er Energitilsynets vurdering at den ny afregningscyklus må indebære en likvidi-
tetsmæssig forbedring, hvilket er i overensstemmelse med henholdsvis en effektiv drift, jf. § 
37 a om effektiv drift af distributionsselskabet samt formålet med at sikre en effektiv an-
vendelse af økonomiske ressourcer, jf. NGFL § 1. Dette, sammenholdt med, at risiko for tab 
på debitorer mindskes, og det sikres, at kunden ved ophør af aftalen kun vil blive afregnet 
for de ydelser, som kunden har modtaget, bevirker, at den ny metode ved en samlet afvej-
ning ikke anses urimelig, jf. NGFLs § 37 a, § 37, stk. 2, § 1 og § 7, stk. 5.  
101.            Energitilsynet skal i den forbindelse tilføje, at det er vigtigt, at NGFD - når en 
forbruger flytter, fravælger naturgas eller på anden måde ophører som kunde hos distribu-
tionsselskabet - så hurtigt som muligt tilbagebetaler forbrugeren en eventuelt forudbetalt 
distributionsydelse, jf. NGFL § 7, stk. 5, § 18, stk. 2 og § 37, stk. 2.  NGFD har oplyst, at 
selskabet ved kunders ophør vil tilstræbe at udarbejde en slutafregning så hurtigt som mu-
ligt.  
102.            Samlet set konstaterer Energitilsynet, at NGFDs kunder er blevet individuelt 
orienteret om ændringen 2 måneder inden den første konsekvens. NGFD indfører ændrin-
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gen gradvist, ændringen kan potentielt mindske NGFDs tab på debitorer og evt. mindske 
selskabets administrationsomkostninger, hvilket alt andet lige vil være til gavn for alle kun-
derne. Endvidere vurderes den ny metode at være i overensstemmelse med hensynet om en 
effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og i tråd med en effektiv drift af distributions-
virksomhed.  
103.            Samlet set er det på den baggrund Energitilsynets vurdering, at NGFDs ændrede 
afregningscyklus kan godkendes, jf. naturgasforsyningsloven § 36 a.  
104.            Energitilsynet lægger til grund for godkendelsen, at NGFD så hurtigt som muligt 
efter en forbrugers ophør som kunde i distributionsselskabet tilbagebetaler denne en even-
tuelt forudbetalt distributionsydelse, jf. naturgasforsyningslovens § 7, stk. 5 og § 37, stk. 2.  

Afgørelse   
105.            Energitilsynet meddeler Naturgas Fyn Distribution A/S, at  

 Energitilsynet godkender, jf. naturgasforsyningslovens § 36 a, Naturgas Fyn Distribution 
A/Ss metode til afregningscyklus for acontoafregnede kunder. Ændringen indebærer en 
forskydning af afregningsperioden og en fremrykning af betalingstidspunktet i acontoperi-
oden.  

 Det lægges til grund for godkendelsen, at Naturgas Fyn Distribution A/S så hurtigt som 
muligt efter en forbrugers ophør som kunde i distributionsselskabet tilbagebetaler forbru-
geren en eventuelt forudbetalt distributionsydelse, jf. naturgasforsyningslovens § 7, stk. 5 
og § 37, stk. 2.  

Appendiks: baggrundsdata til figur 3-5 side 13-14  
Tabel 4: Afregningscyklus NGFD, HMN og DONG – forbrug/betaling 1 
  NGFD NGFD HMN HMN DONG DONG 

  Forbrug Akk. forbrug/ 
akk betaling 
primo måne-
den 

Forbrug Akk. forbrug/ 
akk. betaling 
primo måne-
den 

Forbrug Akk. forbrug/ 
akk. betaling 
primo måne-
den 

April 9 0/0     10 0/0 

Maj 3 9/0 4 0/0 4 10/0 

Juni 2 12/25 
1. aconto  

2 4/0 3 14/25 
 1. aconto 

Juli 2 14/25 2 6/0 2 17/25 

August 2 16/25 2 8/0 3 19/25 

Sept 3 18/50 
2. aconto  

3 10/25 1. acon-
to 6/9 

4 22/50 
2. aconto 

Okt 8 21/50 8 13/25 9 26/50 

Nov 11 29/50 12 21/50 2. acon-
to 6/11 

12 35/50 

Dec 15 40/75 3. acon-
to  

15 33/50 15 47/75  
3. aconto 

Jan 15 55/75 15 48/50 15 62/75 

Febr 15 70/75 14 63/75 3. acon-
to 6/2 

13 77/75 

Marts 15 85/100 4. 
aconto  
Årsaflæsning 
31/3 

14 77/75 10 90/100 
4. aconto   
Årsaflæsning 
31/3 

April   100/100 9 91/75  
Årsaflæsning 
30/4 

  100/100 

Maj   100/100   100/75   100/100 

Juni   100/100 
Slutaf-regning 

  100/75   100/100 
Slutafreg-ning 

Juli       100/100 
Slut-afregning 
100/100 
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Kilde: Naturgas Fyn Distribution, HMN og DONG Gas Distribution  
Note 1: Bemærk at eksemplet er simplificeret. Fx gælder det, at DONG og HMNs aconto 
skal betales den 5. og 6. i måneden. I figurerne er det simplificeret antaget og vist som den 1. 
i måneden. 
  

 
[1] I acontokvartalet gælder der således 2 måneders kredit, og 1 måneds forudbetaling for 
kunderne.  
[2] Se afgørelsen under www.energitilsynet.dk 
[3] Lidt mere ved 1. aconto og mindre i de efterfølgende 3 aconto. Det skyldes et måler- og 
administrationsgebyr på 491 kr., som opkræves ved 1. aconto 
[4] Regler for Gasdistribution er udarbejdet af gasdistributionsselskaberne i Danmark i 
samarbejde med Energinet.dk. Reglerne gælder i alle distributionsområderne i Danmark. 
De findes bl.a. på www.ngf.dk og www.energinet.dk samt www.gasmarked.dk. 
[5] Det skal i lyset heraf bemærkes, at NGFDs indtægtsramme for 2009 på det foreliggende 
grundlag er opgjort til ca. 146 mio. DKK. For 2010 er den foreløbige indtægtsramme fastsat 
til 165 mio. DKK. 
[6] NGFD oplyser, at det i øvrigt er inden for den frist på 6 uger, som fremgår af udkast til 
bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse, som p.t. er i høring.  
[7] Der ses bort fra disse i denne afgørelse, da langt de fleste kunder – hvilket vil sige hus-
holdningskunderne - er omfattet af perioden april til marts.  
[8] Bemærk at for så vidt angår DONG, så er den viste afregningscyklus den der p.t. gælder, 
for de fleste kunder i DONG Distributionsområde – dvs. dem, hvor det er DONG som gasle-
verandør, der fakturerer kunderne. Den viste afregningscyklus vil først træde endeligt i kraft 
i 2012 for så vidt angår ca. 3.600 kunder, der faktureres af DONG Gas Distribution. 
[9] Den gule kurve skal udelukkende vise tendensen – at omkostningerne forfalder løbende 
over året. Kurven viser ikke selskabernes specifikke omkostninger. Kurven skal derfor be-
tragtes som en simplificeret måde at vise tendensen med, at omkostningerne er uafhængige 
af forbruget. 
[10] SEAS´opkrævning af den faste afgift 1 år forud, Elprisudvalget 13. juni 1994, Konkur-
renceankenævnet har den 7. oktober 1992 stadfæstet Elprisudvalgets afgørelse den 28. 
februar 1992, hvor udvalget ikke fandt det urimeligt, at Galten Elværk løbende kræver 3 
måneders forudbetaling af elafgift samt Energitilsynets praksisnotat af 29. marts 2004 
(gebyrer, betalings og indsigelsesfrister/rentefastsættelse).  
[11] Energitilsynets tilkendegivelse af 23. juni 2008 ”Københavns Energi, Bygas - ændrede 
betalingsbetingelser for kogegaskunder”. 
[12] Første henvendelse fra DONG kom i 2009, men sagen blev sat i bero, da DONG valgte 
at udskyde den planlagte ændring. 
[13] Afgørelsen ligger på www.energitilsynet.dk under 
GAS/afgørelser/sekretariatsafgørelser. 
[14] LBK nr. 1116 af 8. november 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 548 af 6. juni 2007, § 2 
i lov nr. 549 af 6. juni 2007, § 2 i lov nr. 503 af 17. juni 2008 og § 2 i lov nr. 386 af 20. maj 
2009 og § 2 i lov nr. 622 af 11. juni 2010 
[15] Bemærkninger til § 2, nr. 38 i lovforslag L 236, som blev fremsat den 21. april 2004. 
[16] De almindelige bemærkninger til lov nr. 449 af 31. maj 2000. 
[17] Bekendtgørelse nr. 1277 af 29. oktober 2007  
[18] Bekendtgørelsen nr. 691 af 1. juli 2005. 
[19] Bekendtgørelse nr. 1404 af 14. december 2009 om indtægtsrammer og åbningsbalancer 
for naturgasdistributionsselskaber, med efterfølgende ændringer. 
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