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Følgebrev - anmeldelse af distributionsbetingelser

Evida anmelder hermed nye, fælles distributionsbetingelser for de 3 Evida-distributionssel-
skaber Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn A/S med anmodning om Forsyningstilsy-
nets godkendelse heraf.

Distributionsbetingelserne består af et sæt betingelser for henholdsvis

• forbrugere med timeaflæste målersteder

• forbrugere med større, ikke-timeaflæste målersteder (forbrugeren har enten flere 
målersteder eller målerstedet har en måler større end G6)

• forbrugere med små, ikke-timeaflæste målersteder (forbrugeren har en enkelt må-
ler med målerstørrelse op til og med G6)

En pdf-version af de nye distributionsbetingelser er vedhæftet mailen.

1. Udgangspunkt for de nye, harmoniserede distributionsbetingelser
Opbygningen af de 3 sæt følger samme struktur, ligesom det er tilstræbt, at formuleringerne 
er fælles, hvis indholdet er identisk.  

De nugældende distributionsbetingelser i henholdsvis Evida Nord A/S (det tidligere HMN 
GasNet A/S) og Evida Syd A/S (det tidligere Dansk Gas Distribution A/S) har stort set samme 
struktur, ligesom der er en høj grad af sammenfald i de konkrete formuleringer.

Evida Nord A/S har dog til forskel fra Evida Syd A/S et særskilt sæt for små, ikke-timeaflæste 
kunder, dvs. primært helt almindelige villakunder. Formålet med dette sæt er, at nogle for-
hold, som er gældende for større kunder, ikke er relevante for små kunder, hvorved distribu-
tionsbetingelserne for disse kan gøres lidt kortere og dermed mere overskuelige.

De nugældende distributionsbetingelser i Evida Fyn A/S (det tidligere Nature Energy Distribu-
tion A/S) har en struktur meget forskellig fra betingelserne i Evida Nord A/S og Evida Syd A/S, 
hvilket besværliggør en direkte sammenligning mellem de 3 selskabers gældende distributi-
onsbetingelser.

Konkret er der således ved udformningen af de nye distributionsbetingelser taget udgangs-
punkt i de nugældende betingelser for Evida Nord A/S, hvor enkelte afsnit er suppleret/er-
stattet med afsnit fra de nugældende betingelser i Evida Syd A/S. Dette gælder både distribu-
tionsbetingelserne for forbrugere med timeaflæste målersteder og de 2 sæt distributionsbe-
tingelser for forbrugere med ikke-timeaflæste målersteder.

Betingelserne for forbrugere med større, ikke-timeaflæste målersteder indeholder bestem-
melser, som aldrig vil være relevante for typiske villakunder, og hensynet til at gøre distribu-
tionsbetingelserne så korte og overskuelige som muligt, betyder, at Evida ønsker at bibe-
holde et særskilt sæt af distributionsbetingelser for disse forbrugere, som antalsmæssigt ud-
gør langt den største andel af Evidas kunder.
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Til støtte for en egentlig sammenligning mellem de eksisterende distributionsbetingelser i 
henholdsvis Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn A/S medsendes en række dokumen-
ter. Dette omfatter følgende

1. Sammenligning af timeaflæste målersteder.docx, der afsnit for afsnit sammenstiller 
indholdet i de nye distributionsbetingelser for timeaflæste målersteder med de eksi-
sterende betingelser i de 3 selskaber. Det bemærkes, at som følge af den anderledes 
struktur for de nugældende betingelser i Evida Fyn A/S, er det ikke muligt at gøre af-
snitsopdelingen helt konsistent i forhold til de nugældende betingelser i dette sel-
skab.

2. Sammenligning af større, ikke-timeaflæste målersteder.docx, der afsnit for afsnit 
sammenstiller indholdet i de nye distributionsbetingelser for større, ikke-timeaflæ-
ste målersteder med de eksisterende betingelser i de 3 selskaber. Også her bemær-
kes, at som følge af den anderledes struktur for de nugældende betingelser i Evida 
Fyn A/S, er det ikke muligt at gøre afsnitsopdelingen helt konsistent i forhold til de 
nugældende betingelser i dette selskab.

3. Sammenligning af små, ikke-timeaflæste målersteder.docx, der afsnit for afsnit sam-
menstiller indholdet i de nye distributionsbetingelser med de tilsvarende, nugæl-
dende betingelser i Evida Nord A/S, der som det eneste selskab har haft særskilte 
betingelser for denne kundegruppe.

4. Sammenligning af endelige sæt distributionsbetingelser.docx, der gør det muligt af-
snit for afsnit at sammenholde de konkrete formuleringer i de nye distributionsbe-
tingelser for alle 3 grupper.

2. Overordnet beskrivelse af ændringer
Som det fremgår af ovenstående, har det ikke været hensigten, at nye, harmoniserede distri-
butionsbetingelserne skal medføre væsentlige ændringer i forholdet mellem Evida og gasfor-
brugerne. Hensigten er primært, at Evidas forbrugere har samme betingelser uanset det kon-
krete distributionsselskab.

Struktur og ordvalg er derfor i videst muligt omfang genbrugt fra de nugældende distributi-
onsbetingelser, dog med sproglige justeringer uden betydning for det indholdsmæssige.

På enkelte områder har det dog været nødvendigt at ajourføre distributionsbetingelserne. 
Indførelsen af en Gassikkerhedslov til erstatning for Gasreglementet og overførslen af opga-
ver fra distributionsselskaberne til Sikkerhedsstyrelsen har givet anledning til en generel 
ajourføring af en række afsnit.

Dette har også medført, at grænsen på 135kW installeret effekt ikke har samme betydning 
som i det tidligere Gasreglement. Som følge heraf har Evida valgt, at det er antallet af instal-
lerede målere og størrelsen heraf, der afgør, om man omfattes af distributionsbetingelserne 
for små, ikke-timeaflæste målersteder eller distributionsbetingelserne for større, ikke-timeaf-
læste målersteder.

Endelig har Evida som følge af konkrete hændelser fundet det nødvendigt at præcisere, at 
distributionsbetingelserne også gælder i forholdet mellem Evida og ejeren, hvis der ikke er 
sammenfald mellem en ejer og en forbruger på en matrikel.

3. Ikrafttrædelse og varsling
Det fremgår af de nye distributionsbetingelser, at Evida forventer, at disse kan træde i kraft 
den 1. juli 2021 for nye kunder og 1. oktober 2021 for eksisterende kunder, idet Evida over 
for alle eksisterende kunder vil varsle ændringerne.
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Såfremt Forsyningstilsynets godkendelse foreligger på et tidspunkt, så en tidligere ikrafttræ-
den er mulig, ønsker Evida dette. Tilsvarende vil en senere godkendelse betyde en udsky-
delse af ikrafttrædelsestidspunktet.

Selv om det ikke er entydigt, i hvilket omfang ændringerne af distributionsbetingelserne kan 
siges at være til ugunst for Evidas nuværende kunder, agter Evida at varsle ændringerne over 
for alle kunder.

Med venlig hilsen

Bjarne Mortensen
Økonomisk konsulent
Markedsudvikling


