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AFGØRELSE | NGF NATURE ENERGY DISTRIBUTION A/S – METO-

DEANMELDELSE AF ÆNDRET AFREGNINGSMETODE 

AFGØRELSE 

1. Sekretariatet for Energitilsynet (SET) har på baggrund af vedlagte sagsfremstil-

ling og begrundelse truffet afgørelse om følgende: 

 

 NGF Nature Energy Distribution A/S’ metode til afregningscyklus for 

acontoafregnede kunder godkendes, jf. naturgasforsyningslovens § 36 a. 

Ændringen indebærer en samlet forudbetaling på tre måneder. 

 

 Over for samfakturerede kunder er der ikke behov for indfasning af den 

ændrede afregningscyklus. 

 

 Direkte over for distributionskunder vil NGF Nature Energy Distribution 

A/S skulle indfase denne ændring i overensstemmelse med tidligere meto-

degodkendelser. 

SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 

2. SET modtog den 5. april 2017 en metodeanmeldelse fra NGF Nature Energy 

Distribution A/S (NGF) vedrørende ændring af afregningscyklussen i NGFs di-

stributionsbetingelser.  

3. Metodeanmeldelsen går i korthed ud på at få tilladelse til at opkræve distributi-

onsudgifter med videre med tre måneders forudbetaling. Dette er en længere for-

udbetalingsperiode end i den gældende metodegodkendelse. Metodeanmeldelsen 

gælder for aconto kunder med årsaflæste målersteder, som har et årligt forbrug på 

75.000 m3 eller derunder, hvilket omfatter både privat- og mindre erhvervskunder. 
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4. I den gældende metode for afregningscyklus, som blev godkendt i 2011
1
, ligger 

betalingstidspunktet ca. to måneder inde i forbrugsperioden, således at en natur-

gaskunde har ca. to måneders kredit og betaler ca. en måned forud.  

5. Den ændrede afregningscyklus er en ændring af distributionsselskabets metode 

for vilkår. Energitilsynet skal vurdere, om NGFs anmeldte metode kan godkendes 

jf. naturgasforsyningslovens § 36 a. Formålet med Energitilsynets godkendelse er 

at sikre, at metoden er i overensstemmelse med naturgasforsyningsloven. Metoden 

skal godkendes af Energitilsynet, før metoden for vilkårene kan træde i kraft.  

BAGGRUND FOR DEN NYE METODEANMELDELSE 

6. NGF har om den nye metodeanmeldelse forklaret, at selskabet er blevet 

kontaktet af naturgasleverandøren SEAS-NVE, som ønsker at foretage 

samfakturering. SEAS-NVE vil ved denne samfaktureringsaftale på vegne af NGF 

forestå opkrævning af både tariffer, afgifter og moms. 

7. NGF anfører, at årsagen til, at der ønskes indgået samfaktureringsaftaler bl.a. er 

muligheden for øget konkurrence på gasmarkedet. Ligeledes vurderer NGF, at det 

vil give en række fordele for naturgaskunderne i form af færre, mere overskuelige 

regninger og gennemsigtighed omkring gasafregningen. Det vil også give leveran-

dørerne mulighed for at give naturgaskunderne én samlet regning for f.eks. el og 

gas samt give naturgaskunderne ét kontaktpunkt i forbindelse med fakturaspørgs-

mål. 

INDHOLDET AF DEN NYE METODEANMELDELSE 

8. NGF ønsker muligheden for at lade naturgasleverandører opkræve samfakture-

rede aconto kunder med årsaflæste målersteder forud for hele forbrugsperioden. 

Aconto kunder med årsaflæste målersteder er som hovedregel kunder med et årligt 

forbrug på 75.000 m3 eller derunder, og omfatter både privat- og mindre erhvervs-

forbrugere. Naturgaskundernes forudbetaling vil udgøre tre måneder mod de gæl-

dende betingelser, hvor forudbetaling udgør en måned. Med kvartalsvise regninger 

betyder det, at naturgaskundernes kredit dermed reduceres med to måneder. 

9. Metodeanmeldelsen angår muligheden for at afregne kvartalsvis eller oftere, 

dog ikke hyppigere end månedlig fakturering.   

10. NGF har anmodet om metodegodkendelse, således at der kan opkræves tre 

måneders forudbetaling. Med en godkendelse på op til tre måneders forudbetaling, 

er der stadig mulighed for at opkræve forudbetaling for en kortere periode. 

11. Årsagen til ønsket om den øgede forudbetaling er en samfaktureringsaftale, 

som NGF har indgået med naturgasleverandøren SEAS-NVE. Samfaktureringsaf-

talen placerer hæftelsen for naturgaskundens samlede betaling hos naturgasleve-

randøren. Dette er også tilfældet for de lignende samfaktureringsaftaler, som SE-

AS-NVE har indgået med naturgasdistributørerne DGD og HMN. 

 
1 Naturgas Fyn Distribution – godkendelse af ny metode for afregningscyklus, 31. januar 2011 – journalnummer 

4/0820-0304-0012 
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12. I forhold til naturgaskundens betaling for naturgasproduktet og distributions-

ydelsen, herunder skatter, moms og afgifter, vil naturgasleverandøren i den kon-

krete samfaktureringsaftale bære risikoen for to måneders betaling fra en natur-

gaskunde, hvor naturgaskunden i øjeblikket får kredit. Såfremt naturgaskunden 

ikke betaler rettidigt, vil naturgasleverandøren herefter skulle igangsætte rykker-

procedure mv. Afhængig af den enkelte naturgasleverandørs leveringsbetingelser 

tager en sådan rykkerprocedure ca. 40 dage efter forfald af den første regning. 

Først herefter vil naturgasleverandøren kunne opsige aftalen med naturgaskunden. 

Alt i alt vil naturgasleverandøren derfor bære risikoen for ca. tre måneder og 10 

dages betaling, hvis betalingen fra en naturgaskunde er forsinket, delvis eller ude-

blevet. 

13. Størrelsen af den risiko for tab på debitorer, som umiddelbart vil blive overført 

til de naturgasleverandører NGF indgår samfaktureringsasftale med, vil afhænge 

af antallet af naturgaskunder, som bliver omfattet af samfaktureringsaftalen samt 

den afregningscyklus, som samfaktureringsaftalen bliver indgået på baggrund af. 

Jo længere forudbetaling naturgasleverandører må kræve, des mindre vil risikoen 

for tab på debitorer alt andet lige være. 

14. NGF har anført, at selskabets tab ved manglende betaling fra naturgaskunder i 

regnskabsårene 2015 og 2016 var henholdsvis 680.000 kr. og 2.274.00 kr. 

15. På grund af den risiko for tab på debitorer, som naturgasleverandøren kommer 

til at påtage sig i den konkrete samfaktureringsaftale, har naturgasleverandøren 

betinget (forlængelse af) samfaktureringsaftalen af, at naturgasleverandøren får 

mulighed for at kræve forudbetaling af distributionsydelsen fra naturgaskunderne 

ved forbrugsperiodens start. Hvis regningen forfalder i starten af en forbrugsperio-

de på et kvartal, vil naturgasleverandørens risiko i forbindelse med forsinket, del-

vis eller manglende betaling formindskes til den tid, som det tager naturgasleve-

randøren at gennemføre rykkerprocedure mv. frem til det tidspunkt, hvor naturgas-

leverandøren kan opsige aftalen med naturgaskunden. Som anført ovenfor vil dette 

være en periode på ca. 40 dage i modsætning til de ca. tre måneder og 10 dage, 

som risikoperioden er, når samfakturering foregår på baggrund af den nuværende 

metodegodkendte afregningscyklus. 

RETSGRUNDLAG 

16. Energitilsynet skal vurdere, om NGFs anmeldte metode om ændret afreg-

ningscyklus kan godkendes jf. naturgasforsyningslovens § 36 a. Formålet med 

Energitilsynets godkendelse er at sikre, at metoden er i overensstemmelse med 

naturgasforsyningsloven. Anmeldelsespligten af metoder for gasdistributionssel-

skaber følger ligeledes af anmeldelsesbekendtgørelsen på naturgasområdets (be-

kendtgørelse nr. 822 af 27. juni 2014) § 1. 

17. I særdeleshed skal det vurderes, om metoden opfylder kriterierne om gennem-

sigtighed, objektivitet, ikke-diskrimination og rimelighed. Adgang til nettet skal 

gives på baggrund af disse kriterier, jf. naturgasforsyningslovens §§ 7, stk. 5, og 

18, stk. 2. Derudover gælder der et generelt krav om rimelighed, jf. de almindelige 

bemærkninger samt bemærkningerne til lovens § 37. 
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BEGRUNDELSE 

18. Det er SETs vurdering, at metodeanmeldelsen fremstår objektiv og ikke-

diskriminerende. SET har lagt vægt på, at muligheden for samfakturering gives til 

alle naturgasleverandører, som måtte ønske det, samt at den metodeanmeldte af-

regningscyklus fremstår objektiv og ikke-diskriminerende i forhold til de natur-

gaskunder, der skulle blive omfattet. Metodeændringen fremstår ligeledes gen-

nemsigtig, såfremt naturgaskunder gennem kontrakt og ved oplysning i leverings- 

og distributionsbetingelser bliver informeret om den afregningscyklus, som den 

enkelte naturgaskunde bliver omfattet af.  

19. Efter en samlet vurdering er det SETs opfattelse, at metodeændringen også 

fremstår rimelig. SET har ved sin vurdering bl.a. lagt vægt på, at det overordnede 

formål med samfakturering er i overensstemmelse med princippet i naturgasforsy-

ningsloven om øget konkurrence. I forbindelse med samfakturering er det SETs 

vurdering, at den øgede forudbetaling alt andet lige kan medføre en reduceret risi-

ko for tab på debitorer for naturgasleverandører, der indgår aftaler om samfakture-

ring, hvor naturgasleverandøren bærer den fulde hæftelse for naturgaskundernes 

betaling. Denne reducerede risiko for naturgasleverandørerne kan også være til 

naturgaskundernes fordel i form af lavere priser på naturgasproduktet. Herved har 

SET også lagt vægt på, at en forudbetaling på tre måneder ikke medfører, at natur-

gasleverandørerne opnår rådighed over kapital fra forbrugere i en urimelig lang 

periode. Som tidligere nævnt indebærer metoden, at en naturgasleverandør stadig 

risikerer et tab svarende til 40 dages forbrug hos hver kunde. 

20. Det er også SETs vurdering, at samfakturering generelt kan føre til reducerede 

administrationsomkostninger for naturgasdistributører- og leverandører, da sam-

fakturering medfører udsendelse af færre regninger, ét kontaktpunkt for naturgas-

kunderne samt én samlet rykkerprocedure ved forsinket, delvis eller manglende 

betaling. Disse reducerede administrationsomkostninger kan i sidste ende komme 

naturgaskunderne til gode. Ligeledes er det SETs vurdering, at én samlet regning 

og ét kontaktpunkt vil medføre større gennemsigtighed for naturgaskunderne. 

21. Det er SETs vurdering, at den forøgede forudbetaling ikke vil medføre urime-

lige omkostninger for naturgaskunder, der bliver omfattet af den metodeanmeldte 

afregningscyklus. Her har SET lagt vægt på, at renteomkostningerne forbundet 

med den forøgede forudbetaling ikke fremstår væsentlige for naturgaskunderne, 

samt at en naturgaskunde kan vælge en ikke-samfakturerende eller forsyningsplig-

tig naturgasleverandør, såfremt naturgaskunden ikke ønsker en afregningscyklus 

med fuldstændig forudbetaling. Derfor fremstår det heller ikke urimeligt, at en 

naturgaskunde, der frivilligt overgår til samfakturering ved at vælge en samfaktu-

rerende naturgasleverandør, modtager en ekstra opgørelse fra sit distributionssel-

skab samt betaler et højere beløb forud pr. kvartal. SET skal hertil bemærke, at 

såfremt den metodeanmeldte afregningscyklus indføres for alle distributionssel-

skabets kunder, er det SETs vurdering, at ændringen vil skulle indfases i overens-

stemmelse med tidligere metodeanmeldelser.  

22. Samlet set fremstår NGFs metodeanmeldelse rimelig og kan godkendes, jf. 

naturgasforsyningslovens § 36 a. 
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