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1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG 

Regler for Gasdistribution regulerer sammen med Gasleverandøraftalen Gasleverandørens samar-
bejde med Distributionsselskabet om Gasleverandørens levering af naturgas og Distributionsselska-
bets transport af naturgas til Forbrugere i Danmark gennem Distributionsnettet, herunder i relation 
til: 
 

a) kommunikation mellem Gasleverandør og Distributionsselskab; 

b) Leverandørskift; 

c) fakturering af Forbrugere; og 

d) Forbrugernes adgang til og brug af Distributionsnettet.  

 
Regler for Gasdistribution regulerer desuden, hvordan Forbrugernes forbrug af naturgas opgøres og 
fordeles på Gasleverandører og Transportkunder med henblik på afregning. 
 
Regler for Gasdistribution er udarbejdet af Distributionsselskaberne i samarbejde med Transmissi-
onsselskabet. Reglerne er gældende i alle Distributionsområder. 
 
Regler for Gasdistribution suppleres af Transmissionsselskabets Regler for Gastransport, der inde-
holder yderligere betingelser for, at Gasleverandøren kan få adgang til at levere naturgas i Distribu-
tionsområderne og for Aktørrelationerne mellem Gasleverandører og Transportkunder i Transmissi-
onssystemet.  
 
For at få adgang til at levere naturgas i et Distributionsområde skal Gasleverandøren opfylde følgende 
betingelser: 
 

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

b) Gasleverandøren skal have indgået en Gasleverandøraftale med det relevante Distributions-
selskab og i Aktørregistret have registreret og godkendt en Aktørrelation for den pågældende 
Forbrugerportefølje (Forbrugerporteføljen skal have status ”godkendt”); og 

c) Gasleverandørens it-system skal være testet og godkendt til EDI Kommunikation. 

 

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

 
a) aktørregisterguiden (beskriver hvordan Gasleverandører, Transportkunder og lagerkunder bli-

ver registreret i Aktørregistret, og hvordan Aktørregistret løbende opdateres);  

b) Forretningsprocesser for EDI Kommunikation på gasmarkedet med tilhørende bilag; 

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

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

f) Regler for Bionaturgas, i det omfang Gasleverandøren deltager i tilførslen af bionaturgas til 
Distributionsnettet. 

 
Ovenstående regler og guides eller links hertil findes på Distributionsselskabernes hjemmesider. 
 

2. DEFINITIONER  

Bortset fra de tilfælde, hvor andet følger af sammenhængen, skal de ord, der er anført i dette punkt 2, 
have den betydning i Regler for Gasdistribution, som fremgår nedenfor, når ordene er skrevet med 
stort forbogstav. Dette gælder, uanset om ordene anvendes i ental eller flertal, henholdsvis i bestemt 
eller ubestemt form, medmindre andet fremgår af sammenhængen. 
 
Aktører er de relevante Transportkunder, lagerkunder, Gasleverandører og bionaturgassælgere samt 
Transmissionsselskabet, Distributionsselskaber og lagerselskaber.  
 
Aktørregistret er et register i hvilket alle Aktører skal være opført. Formålet med Aktørregistret er 
at sikre en ensartet og entydig registrering af alle Aktører og deres indbyrdes forbindelser, hvilket 
udgør grundlaget for kommunikation og fordeling af forbrug af naturgas mellem Aktørerne. Trans-
missionsselskabet står for drift og udvikling af Aktørregistret i overensstemmelse med Regler for 
Gastransport.  
 
Aktørrelation er relationen mellem en Transportkunde og en Gasleverandørs Forbrugerportefølje og 
betyder, at Transportkunden i Transmissionssystemet anses for at transportere naturgas til den pågæl-
dende Forbrugerportefølje og tildeles naturgas på baggrund af Forbrugerporteføljens aftag. Aktørre-
lationen skal anmeldes af både Transportkunden og Gasleverandøren til Transmissionsselskabet og 
registreres i Aktørregistret.  
 
Andelskvotient er defineret i Bilag 1, punkt 2.  
 
Anden Kommunikation er skriftlig kommunikation i form af brev, telefax eller e-mail.  
 
Arbejdsdag betyder enhver dag fra mandag til fredag med undtagelse af helligdage osv., der er anført 
i listen over helligdage, der kan findes på Transmissionsselskabets eller Distributionsselskabets hjem-
meside. 
 
Distributionsbetingelser er Distributionsselskabets generelle vilkår for Forbrugerens adgang til Di-
stributionsnettet, som kan findes på Distributionsselskabets hjemmeside. Distributionsbetingelserne 
suppleres for nogle Forbrugeres vedkommende af særlige vilkår. 
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Distributionsnet er det eller de lokale eller regionale naturgasforsyningsnet, der ejes og drives af et 
Distributionsselskab. 
 
Distributionsområde er et af følgende områder: 
 

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

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

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

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

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

f) AKG, som er det område i Aalborg Kommune, hvor Aalborg Kommune, Gasforsyningen di-
stribuerer naturgas.  

 
Distributionsområdets Andelstal er defineret i Bilag 1, punkt 2.c). 
 
Distributionsselskab er enhver fysisk eller juridisk person, der varetager distribution af naturgas.  
 
EDI Kommunikation er kommunikation, som opfylder de specifikationer, der er beskrevet i Forret-
ningsprocesser for EDI Kommunikation på gasmarkedet med tilhørende bilag. 
 
Energiafgifter er de skatter og afgifter som er pålagt naturgas i henhold til den til enhver tid gældende 
lovgivning, herunder lovbekendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011 om afgift af naturgas og bygas og 
lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011 om kuldioxidafgift af visse energiprodukter med senere 
ændringer. 
 
Flytning er den situation, hvor en Forbruger flytter fra et Målersted, og/eller en ny Forbruger flytter 
til det samme Målersted. 
 
Forbruger er en kunde, som køber og anvender naturgas til eget forbrug.   
 
Forbrugerens Aftageophør er når en Forbruger på eget initiativ helt ophører med at aftage naturgas 
på et Målersted. 
 
Forbrugerportefølje er de samlinger af Målersteder, som en Gasleverandør forsyner med naturgas i 
ét Distributionsområde.  
 
Forbrugerregister er Distributionsselskabets register indeholdende information om Forbrugerne og 
Målerstederne i Distributionsnettet, og om hvilke Gasleverandører, der forsyner disse Målersteder. 
 
Forbrugssted er et eller flere Målersteder på et geografisk område som defineret i punkt 5.3, der ejes 
af én Forbruger. 
 
Fordelt Residualforbrug er defineret i Bilag 1, punkt 3.   
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Forretningsprocesser for EDI Kommunikation på gasmarkedet er de til enhver tid gældende be-
stemmelser om EDI kommunikationen mellem Distributionsselskab og Gasleverandør, Distributions-
selskaberne indbyrdes samt mellem Distributionsselskab og Transmissionsselskab i forbindelse med 
Leverandørskift og forbrugsopgørelser. 
 
Forsyningspligtselskab er en Gasleverandør, som i henhold til lov om naturgasforsyning har forsy-
ningspligt over for Forbrugere og potentielle Forbrugere i områder udlagt til naturgasforsyning i hen-
hold til lov om varmeforsyning og over for andre Forbrugere, som er eller bliver tilsluttet Distributi-
onsnettet. 
 
Gasdøgn er en periode, som løber fra og med kl. 06.00 på en dag til kl. 06.00 den efterfølgende dag. 
I forbindelse med overgang til sommertid om foråret hhv. til vintertid om efteråret består Gasdøgnet 
af 23 timer hhv. 25 timer. 
 
Gasleverandør er enhver fysisk eller juridisk person, som forsyner Forbrugere med naturgas.  
 
Gasleverandøraftale er en aftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren, hvorved Gas-
leverandøren tiltræder Regler for Gasdistribution, og som sammen med Regler for Gasdistribution 
regulerer parternes rettigheder og forpligtelser under samarbejdet om Gasleverandørens levering af 
naturgas til Forbrugere i det pågældende Distributionsselskabs Distributionsområde og Distributions-
selskabets transport af naturgassen gennem Distributionsnettet til Forbrugerne.  
 
Gasleverandørens Andelstal er defineret i Bilag 1, punkt 2.b).  
 
Gasmålesystem er det system, der anvendes til måling og registrering af naturgasmængder. 
 
Gasmåned er den periode, som begynder det første Gasdøgn i en kalendermåned og slutter ved star-
ten af det første Gasdøgn i den efterfølgende kalendermåned. 
 
Gasår er den periode, som begynder det første Gasdøgn i en Gasmåned i et år og slutter ved starten 
af det første Gasdøgn i den samme Gasmåned det efterfølgende år. 
 
GLN (Global Location Number) (aktørnummer) er det nummer, som enhver Aktør skal have med 
henblik på, at Aktøren kan identificeres i forbindelse med kommunikation. 
 
GSRN (Global Service Relation Number) er det nummer som ethvert Målersted (målerstedsnummer) 
og hver Forbrugerportefølje (forbrugerporteføljenummer) skal have med henblik på identifikation af 
Målerstedet eller Forbrugerporteføljen.  
 
Ikke-timeaflæst Målersted er et Målersted, som mellem Aktørerne afregnes i henhold til reglerne 
for ikke-timeaflæst forbrug. Den nærmere fastlæggelse af, hvornår et Målersted er ikke-timeaflæst, 
fremgår af punkt 5.4. 
 
Justeret Residualforbrug er defineret i Bilag 1, punkt 4.2. 
 
Kontrolmanualer er de manualer, som de danske naturgasselskaber i fællesskab har udarbejdet om 
opsætning, drift, kontrol og nedtagning af Gasmålesystemer og om validering af timeaflæst forbrug. 
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Kontrolmanualerne er tilgængelige via Distributionsselskabets hjemmeside eller ved udlevering efter 
anmodning herom. 
 
Kvalitetskrav er de krav til naturgassens kvalitet og sammensætning, der fremgår af den til enhver 
tid gældende version af Gasreglementet (bekendtgørelse nr. 1264 af 14.12.2012 om gasreglementets 
afsnit C-12, bestemmelser om gaskvaliteter). 
 
Kvartalsmæssig Lukkerunde er den periode i hvert kvartal, hvor Distributionsselskabet gennemfø-
rer afbrydelser af forsyningen af Forbrugere på anmodning af et Forsyningspligtselskab i henhold til 
Bilag 2. 
 
Leverandørskift er, når en Gasleverandør påbegynder forsyningen af et Målersted, og/eller en Gas-
leverandør ophører med at forsyne et Målersted. 
 
Linepack er, det volumen af gas der til et hvert tidspunkt er i et givet distributionsområde. Delta 
Linepack er den ændring af Linepack volumen i et givent distributionsområde. 
 
M3 (normalkubikmeter) er den mængde naturgas, som ved 0C og et absolut tryk på 1,01325 bar, og 
uden vanddamp, fylder én kubikmeter.  
 
Målepunkt for Bionaturgas er det punkt, hvor energien og kvaliteten af bionaturgas, som tilføres 
det danske gassystem, måles. 
 
Målersted er det punkt, hvor gasmåleren fysisk er placeret, og hvor naturgassen bliver leveret til 
Forbrugeren fra Distributionsnettet (leveringssted). 
 
Målerstedets Andelstal er defineret i Bilag 1, punkt 2.a). 
 
Månedsaflæst Målersted er et Ikke-timeaflæst Målersted, hvor forbruget aflæses én gang om måne-
den. 
 
Månedsforbrug er forbruget for én Gasmåned på et Ikke-timeaflæst Målersted fastsat på baggrund 
af aflæsning af forbruget ved udgangen af Gasmåneden eller på baggrund af Distributionsselskabets 
beregninger af forbruget i den pågældende Gasmåned. 
 
Nettoafregnet (forbrugsregistreret) er, når en Forbruger er forbrugsregistreret i henhold til lovbe-
kendtgørelse nr. 312 af 1. april 2011 om afgift af naturgas og bygas med senere ændringer og selv 
afregner de Energiafgifter, der er pålagt naturgassen, til SKAT. 
 
Overgangspunktet er det punkt, hvor transporten af naturgas gennem Transmissionssystemet ophø-
rer ved udgangsventilen/afgangsflangen placeret efter den for transporten relevante måle- og regula-
torstation i Transmissionssystemet, og hvor ejerskabet til naturgasledningen skifter fra Transmissi-
onsselskabet til Distributionsselskabet. 
 
Periodiseret Forbrug er defineret i Bilag 1, punkt 4.1. 
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Rammeaftale for Gasleverandører er en aftale mellem på den ene side Transmissionsselskabet på 
vegne af alle Distributionsselskaber og Transmissionsselskabet og på den anden side en Gasleveran-
dør, som regulerer rammevilkårene for, at en fysisk eller juridisk person kan være Gasleverandør.  
 
Regler for Gasdistribution er den til enhver tid gældende version af dette regelsæt. 
 
Regler for Gastransport er Regler for Gastransport i den til enhver tid gældende version, der regu-
lerer vilkårene for transportkunders adgang til Transmissionssystemet. 
 
Residualforbrug er defineret i Bilag 1, punkt 3.1.  
 
Saldoafregning er defineret i Bilag 1, punkt 4.1. 
 
Saldoopgørelsen er defineret i Bilag 1, punkt 4.1. 
 
Skæringsdato er den dato, der fastlægges i henhold til punkt 7.6, og er ensbetydende med følgende 
i forbindelse med Flytning: 
  

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

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

 

Stamdata er følgende oplysninger om et Målersted: 
 

a) GSRN (målerstedsnummer); 

b) Forbrugerens navn; 

c) adresse; 

d) hvorvidt Målerstedet er timeaflæst eller ikke-timeaflæst; 

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

f) det tidspunkt, hvor Stamdataene er gyldige fra; 

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

h) nuværende Gasleverandør; 

i) tidspunkt for sidste Leverandørskift; og 

j) forventet årsforbrug. 

 

Timeaflæst Gasmålesystem er et Gasmålesystem, som har installeret fjernaflæsningsudstyr, der kan 
fjernaflæse og overføre oplysninger om timeforbruget på et Målersted til Distributionsselskabet. 
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Timeaflæst Målersted er et Målersted, som mellem Aktørerne afregnes i henhold til reglerne for 
timeaflæst forbrug. Den nærmere fastlæggelse af, hvornår et Målersted er timeaflæst, fremgår af 
punkt 5.4. 
 
Transmissionsselskab er Energinet.dk SOV, der varetager transmission af naturgas. 
 
Transmissionssystem er andre former for naturgashøjtryksrørledningsnet end opstrømsrørlednings-
net, som ejes og/eller drives af Transmissionsselskabet, herunder dettes og tilknyttede selskabers fa-
ciliteter, som yder hjælpefunktioner, og som er nødvendige for at give adgang til transmission i Dan-
mark.   
 
Transportkunde er enhver fysisk eller juridisk person, som er registreret i Aktørregistret som trans-
portkunde, og som har adgang til at få transporteret naturgas i Transmissionssystemet i overensstem-
melse med Regler for Gastransport. 
 
Uvalideret er, når forbrugsdata er foreløbige og ikke endelig gennemgået af Distributionsselskabet.  
 
Valideret er, når forbrugsdata er endelig gennemgået og eventuelt korrigeret af Distributionsselska-
bet med henblik på afregning.  
 
Årsaflæst Målersted er et Ikke-timeaflæst Målersted, hvor Forbrugeren aflæser forbruget én gang 
om året. 
 
Årsforbrug er forbruget for ét Gasår på et Ikke-timeaflæst Målersted fastsat på baggrund af aflæsning 
af forbruget ved udgangen af Gasåret eller på baggrund af Distributionsselskabets beregninger af 
forbruget i det pågældende Gasår. 
 

3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER 

3.1 Distributionsselskab 

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

a) tilslutning af Forbrugere og biogasopgraderingsanlæg til Distributionsnettet; 

b) etablering og drift af Gasmålesystemer på Målerstederne; 

c) hjemtagelse af målte forbrugsdata; 

d) tilvejebringelse af grundlaget for fakturering af Forbrugere for transport i Distributionsnettet 
og Gasleverandørens levering af naturgassen samt for fakturering mellem Transmissionssel-
skabet, Transportkunder og disses Gasleverandører for transport i Transmissionssystemet; 

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

f) drift af Forbrugerregisteret, herunder formidling af Stamdata til Gasleverandøren, og registre-
ring af Målersteder, Forbrugssteder og Forbrugerporteføljer; 
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g) fakturering af Forbrugere for transport af naturgassen igennem Distributionsnettet, nødforsy-
ning, Energiafgifter og andre ydelser leveret af Distributionsselskabet; 

h) fastlæggelse af vilkårene for Forbrugernes benyttelse af Distributionsnettet i blandt andet Di-
stributionsbetingelser; og 

i) afbrydelse og genåbning af forsyningen til Målerstederne. 

 
Distributionsselskabet varetager som udgangspunkt alle relationer til Forbrugeren i distributions-
spørgsmål. Distributionsselskabet varetager dog ikke følgende funktioner i relation til Forbrugeren:  
 

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

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

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

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

 

3.2 Gasleverandør  

Gasleverandøren indgår aftale med Forbrugeren om leverancer af naturgas. Gasleverandøren faktu-
rerer Forbrugeren for: 
 

a) de leverede naturgasmængder; 

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

c) lagerydelser. 

 

Gasleverandøren kan vælge også at fakturere Forbrugerne for betaling for benyttelse af Distributi-
onsnettet, nødforsyning og Energiafgifter (medmindre Forbrugeren er Nettoafregnet (forbrugsregi-
streret)) på Distributionsselskabets vegne (Samfakturering). 
 
Gasleverandøren har i vidt omfang ansvaret for at iværksætte Leverandørskift i forlængelse af afta-
leindgåelse med Forbrugeren. 
 
Gasleverandøren har ansvaret for at modtage Forbrugerens meddelelse om fra- og tilflytning og at 
videreformidle meddelelsen til Distributionsselskabet i henhold til punkt 7.6. 
 
Forsyningspligtselskabet har ansvaret for kommunikationen med Forbrugeren om Distributionssel-
skabets afbrydelse og genåbning af forsyningen til Forbrugeren efter anmodning fra Forsyningspligt-
selskabet, i det omfang det følger af Bilag 2.  
 

3.3 Forbruger 

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

4. KOMMUNIKATION 

4.1 Generelt 

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

4.2 EDI Kommunikation 

Kravene til EDI Kommunikation i det danske gasmarked fremgår af de til enhver tid gældende For-
retningsprocesser for EDI Kommunikation på gasmarkedet med tilhørende bilag. 
 
Kan/vil Gasleverandøren ikke selv drive systemer til EDI Kommunikation, kan Gasleverandøren lade 
en tredjemand forestå EDI Kommunikationen på vegne af Gasleverandøren. Gasleverandøren er, uan-
set at tredjemand varetager EDI Kommunikationen på vegne af Gasleverandøren, ansvarlig for, at 
vilkårene i Regler for Gasdistribution overholdes. 
 
Inden Gasleverandøren (eller tredjemand på vegne af Gasleverandøren) kan anvende EDI Kommu-
nikation, skal Gasleverandørens (eller tredjemands) EDI-system være testet og godkendt i overens-
stemmelse med Transmissionsselskabets procedurer herfor. 
 

4.3 Anden Kommunikation 

Distributionsselskabet og Gasleverandøren skal anvende Anden Kommunikation i de tilfælde, hvor 
EDI Kommunikation ikke er foreskrevet i Forretningsprocesser for EDI Kommunikation på gasmar-
kedet. 
 
Gasleverandøren og Distributionsselskabet skal anvende Anden Kommunikation i nødsituationer, 
hvor EDI Kommunikation ikke er teknisk mulig. Når Gasleverandøren og Distributionsselskabet an-
vender Anden Kommunikation i nødsituationer, skal de følge regler for nødprocedurer i Forretnings-
processer for EDI Kommunikation på gasmarkedet.  
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5. MÅLERSTED OG AFLÆSNINGSFORMER  

5.1 Målersted 

Distributionsselskabet tildeler hvert Målersted et GSRN (målerstedsnummer) i forbindelse med Må-
lerstedets oprettelse. Gasleverandøren og Distributionsselskabet skal anvende GSRN (målersteds-
nummer), når de udveksler information om et Målersted, herunder ved Leverandørskift. 
 

5.2 To Gasleverandører til ét Målersted  

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

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

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

 

5.3 Forbrugssted 

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

5.4 Timeaflæste og Ikke-timeaflæste Målersteder  

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

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

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

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

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

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

5.6 Ændring fra Ikke-timeaflæst Målersted til Timeaflæst Målersted 

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

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

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

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

6. STAMDATA, ONLINE ADGANG TIL DATA OG FORBRUGERPORTEFØLJER 

6.1 Stamdata 

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

6.2 Online adgang til data 

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

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

 
Der stilles følgende oplysninger til rådighed:  
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a) GSRN (målerstedsnummer/-numre) på adressen, de til målerstedsnumrene relaterede måler-

numre, samt om der på det enkelte målernummer findes konverteringsudstyr;  
b) Forbrugerens navn;  
c) adresse (gadenavn, nummer og postnummer); 
d) afregningsform for hvert Målersted (Timeaflæst Målersted, Månedsaflæst Målersted eller 

Årsaflæst Målersted); 
e) forventet årsforbrug for hvert Målersted opgjort i kWhø; og  
f) Forbrugerens historiske forbrug for hvert Timeaflæst Målersted og Månedsaflæst Målersted 

i de seneste 3 Gasår opgjort i kWhø og M3. 
 

Gasleverandøren kan ved Anden Kommunikation anmode Distributionsselskabet om Forbrugerens 
historiske forbrug på Årsaflæste Målersteder i op til 3 Gasår forud for anmodningstidspunktet. 

Hvis der inden for de seneste 3 Gasår har været fra- og tilflytning på adressen, kan der med hensyn 
til historisk forbrug kun indhentes data online og ved Anden Kommunikation for den periode, som 
vedrører den nuværende Forbruger. 

I forbindelse med fraflytning er fraflytters Gasleverandør berettiget til at indhente oplysningerne 
nævnt i dette punkt 6.2 a)-e). 

I forbindelse med tilflytning er tilflytters Gasleverandør berettiget til at indhente oplysningerne nævnt 
i dette punkt 6.2 a), c), d) og e). 

I forbindelse med indgåelse af en forsyningsaftale en Forbrugeren, dvs. Leverandørskift i henhold til 
punkt 7.2 a), eller en Forbrugers ønske om et tilbud, er Gasleverandøren berettiget til at indhente 
oplysningerne nævnt i dette punkt 6.2 a)-f). Gasleverandørens indhentning af oplysningerne forud-
sætter Forbrugerens dokumenterbare samtykke. 
 

6.3 Forbrugerporteføljer  

Gasleverandøren har følgende Forbrugerporteføljer i hvert Distributionsområde: 
 

a) én Forbrugerportefølje bestående af de Timeaflæste Målersteder; og 

b) én Forbrugerportefølje bestående af de Ikke-timeaflæste Målersteder.  

 
Transmissionsselskabet tildeler Gasleverandørens respektive Forbrugerporteføljer et GSRN (forbru-
gerporteføljenummer) i hvert Distributionsområde i forbindelse med, at Gasleverandøren bliver op-
rettet i Aktørregistret. Gasleverandøren skal anvende GSRN (forbrugerporteføljenummer) ved kom-
munikation om en Forbrugerportefølje, og Transmissionsselskabet og Distributionsselskabet anven-
der GSRN (forbrugerporteføljenummer) ved registreringer vedrørende en Forbrugerportefølje i Ak-
tørregistret eller Forbrugerregisteret. 
 
Forbrugerporteføljer kan have følgende status i Aktørregistret: 
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”tildelt”, som er den status Forbrugerporteføljen får, når den er blevet oprettet i Aktørregistret, 
efter at Gasleverandøren har indgået Rammeaftale for Gasleverandører med Transmissionssel-
skabet, og der ikke er Aktørrelationer eller Målersteder tilknyttet Forbrugerporteføljen. 

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

1. Transmissionsselskabet har godkendt en Aktørrelation til Forbrugerporteføljen; 

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

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

”aktiv”, som er den status Forbrugerporteføljen får, når Distributionsselskabet har tilknyttet ét 
eller flere Målersteder til Forbrugerporteføljen som følge af Leverandørskift og meddelt Trans-
missionsselskabet datoen for, hvornår Forbrugerporteføljen er aktiv.  

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

7. LEVERANDØRSKIFT 

7.1 Generelt  

Leverandørskift finder anvendelse, når: 
 

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

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

c) en Forbruger ikke længere ønsker at aftage naturgas; 

d) et nyt Målersted skal sættes i drift; 

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

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

 
Leverandørskift skal ske uden omkostninger for den Forbruger, som skifter Gasleverandør, og for 
den Gasleverandør, som anmoder om Leverandørskiftet. 
 
Et aktivt Målersted skal altid have tilknyttet en Gasleverandør. Distributionsselskabet er berettiget til 
at lukke for et Målersted, hvortil der ikke er knyttet en Gasleverandør.  
 
Leverandørskift sker for det enkelte Målersted med udgangspunkt i Målerstedets GSRN.  
 
Hvis der pr. en dato ikke er knyttet nogen Gasleverandør til et Målersted, og ingen Gasleverandør har 
anmeldt Leverandørskift til Målerstedet pr. denne dato, skal Distributionsselskabet indsætte Forsy-
ningspligtselskabet i det pågældende Distributionsområde som Gasleverandør til det pågældende Må-
lersted, medmindre Forsyningspligtselskabet modsætter sig dette. 
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Forsyningspligtselskabets adgang til at afvise indsættelsen som Gasleverandør og til forsyningsophør 
er underlagt særlige regler i lovgivningen mm., jf. bl.a. udbudsbetingelser af 15. januar 2013 for ud-
bud af bevilling til forsyningspligtig virksomhed i henhold til § 26 og § 27 i lov om naturgasforsyning. 
Processen for Distributionsselskabets afbrydelse efter anmodning fra Forsyningspligtselskabet er 
fastlagt i Bilag 2. 
 
I det omfang andet ikke er foreskrevet i dette punkt 7, sender Distributionsselskabet meddelelse til 
den hidtidige Gasleverandør om forbruget på tidspunktet for Leverandørskiftets ikrafttræden senest 
den 6. Arbejdsdag i den Gasmåned, der følger efter Leverandørskiftets ikrafttræden for Timeaflæste 
Målersteder, og senest den 20. Arbejdsdag efter Leverandørskiftets ikrafttræden for Ikke-timeaflæste 
Målersteder. Forbruget på Ikke-timeaflæste Målersteder kan være beregnet, hvis Forbrugeren ikke 
har indberettet forbrugsdata til Distributionsselskabet eller Gasleverandøren rettidigt. 
 

7.2 Gasleverandørens påbegyndelse af forsyningen på et Målersted 

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

a) der allerede er godkendt Leverandørskift til samme Målersted med samme ikrafttrædelses-
dato; 

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

c) Målerstedet ikke eksisterer; 

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

e) anmodningen ikke overholder fristerne for anmodning om Leverandørskift.  

Distributionsselskabet skal acceptere eller afvise anmodningen senest 2 timer efter modtagelse af 
anmodningen om Leverandørskift. Såfremt Distributionsselskabet accepterer leverandørskiftean-
modningen, skal Distributionsselskabet samtidig sende Stamdata for Målerstedet til Gasleverandøren. 
 
Senest 1 Arbejdsdag efter tidspunktet for accept af anmodningen om Leverandørskift skal Distribu-
tionsselskabet sende en meddelelse til Forbrugeren om Leverandørskiftet med angivelse af, hvem den 
nye Gasleverandør er, og hvilken dato denne skal overtage forsyningen af Målerstedet. Forbrugere 
med Ikke-timeaflæste Målersteder anmodes tillige om at foretage en måleraflæsning i det Gasdøgn, 
hvor den hidtidige Gasleverandør ikke længere skal forsyne Målerstedet. 
 
Den nye Gasleverandør kan indtil den 4. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor Leverandørskiftet skal 
træde i kraft, annullere et af Distributionsselskabet accepteret Leverandørskift. Distributionsselskabet 
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skal acceptere anmodningen om annullering senest 2 timer efter modtagelse af anmodning om annul-
lering. Såfremt en anmodning om Leverandørskift annulleres af den nye Gasleverandør, skal Distri-
butionsselskabet sende en meddelelse til Forbrugeren, hvoraf det fremgår, at Leverandørskiftet er 
blevet annulleret, og at den hidtidige Gasleverandør fortsætter med at forsyne Forbrugeren. 
 
Den nye Gasleverandør skal sikre, at Forbrugerens fortrydelsesret ved fjernsalg respekteres i forbin-
delse med Leverandørskift, således at Forbrugerens fortrydelsesret ved fjernsalg udløber inden udlø-
bet af Gasleverandørens annulleringsfrist. 
 
Distributionsselskabet underretter senest 2 timer efter annulleringsfristens udløb den hidtidige Gas-
leverandør om, fra hvilken dato den hidtidige Gasleverandør ophører med at forsyne Målerstedet. 
 
Såfremt en anmodning om Leverandørskift annulleres af den nye Gasleverandør eller afvises af Di-
stributionsselskabet, fortsætter Målerstedet med at blive forsynet af den hidtidige Gasleverandør, 
medmindre den hidtidige Gasleverandør har meddelt forsyningsophør, jf. punkt 7.3. 
 
Gasleverandøren kan ikke rette krav mod Distributionsselskabet som følge af Leverandørskift gen-
nemført i overensstemmelse med Regler for Gasdistribution, selvom Leverandørskiftet måtte være i 
strid med Gasleverandørens forsyningsaftale med Forbrugeren. Eventuelle tvister mellem Forbruge-
ren og Gasleverandøren er Distributionsselskabet uvedkommende. 
 

7.3 Gasleverandørens ophør af forsyningen på et Målersted 

7.3.1 Generelt 

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

a) forsyningsaftalen med Forbrugeren ophører; 

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

c) Målerstedets Forbruger på anden vis misligholder forsyningsaftalen med Gasleverandøren. 

 

7.3.2 Forsyningsophør som følge af forsyningsaftalens ophør 

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

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

b) Forbrugeren har meddelt Forbrugerens Aftageophør til Distributionsselskabet i overensstem-
melse med punkt 7.4. 

Gasleverandøren skal senest den 20. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor forsyningsaftalen ophører, 
skriftligt orientere Forbrugeren om: 
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a) at forsyningsaftalen ophører samt datoen herfor; 
b) at Forbrugeren ved forsyningsaftalens ophør får Forsyningspligtselskabet som Gasleverandør, 

medmindre Forbrugeren indgår aftale med en ny Gasleverandør; og 
c) Forbrugerens frist for indgåelse af en forsyningsaftale med en ny Gasleverandør i tilfælde af, 

at Forbrugeren ikke ønsker at få Forsyningspligtselskabet som Gasleverandør, når forsynings-
aftalen ophører. 

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

7.3.3 Forsyningsophør ved Forbrugerens konkurs eller rekonstruktion 

En Gasleverandør kan ophøre med at forsyne et Målersted, hvis der indledes rekonstruktionsforhand-
ling af Målerstedets Forbruger, og gasforsyningen ikke videreføres med rekonstruktørens samtykke, 
eller hvis Målerstedets Forbruger erklæres konkurs, og konkursboet ikke indtræder i forsyningsafta-
len. 
 
Gasleverandøren skal anmode om ophør af forsyningen senest den 3. Arbejdsdag før det Gasdøgn, 
hvor forsyningsophøret skal træde i kraft. Gasleverandøren skal samtidig medsende dokumentation 
for, om der er tale om konkurs eller rekonstruktionsbehandling. Distributionsselskabet accepterer el-
ler afviser anmodningen hurtigst muligt efter modtagelsen af anmodningen. 
 
Senest samme Arbejdsdag, som Gasleverandøren anmoder om forsyningsophør, skal Gasleverandø-
ren orientere Forbrugeren om forsyningsophøret.   
 
Distributionsselskabet underretter, senest 1. Arbejdsdag efter Distributionsselskabets accept af Gas-
leverandørens anmodning om forsyningsophør, Forsyningspligtselskabet med henblik på, at Forsy-
ningspligtselskabet kan forberede overtagelsen af Målerstedet, herunder afvise overtagelsen. 
 
Får Forbrugeren ikke en ny Gasleverandør, enten ved indgåelse af en ny aftale eller i form af Forsy-
ningspligtselskabet i henhold til punkt 7.1, er Distributionsselskabet berettiget til at afbryde forsynin-
gen til Forbrugerens Målersteder. Såfremt Forsyningspligtselskabet afviser overtagelsen i henhold til 
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de særlige regler herfor, skal det anmode Distributionsselskabet om at afbryde forsyningen i henhold 
til processen i Bilag 2. 
 
Kommunikationen sker i disse tilfælde ved brug af Anden Kommunikation. 
 

7.3.4 Forsyningsophør ved anden misligholdelse af forsyningsaftalen 

Gasleverandøren skal anmode Distributionsselskabet om forsyningsophør senest den 9. Arbejdsdag 
før det Gasdøgn, hvor forsyningsophøret skal træde i kraft. Distributionsselskabet accepterer eller 
afviser anmodningen senest 2 timer efter modtagelse af anmodningen. 
 
Distributionsselskabet underretter, senest 1 Arbejdsdag efter Distributionsselskabets accept af forsy-
ningsophøret, Forsyningspligtselskabet med henblik på, at Forsyningspligtselskabet kan forberede 
overtagelsen af Målerstedet, herunder afvise overtagelsen. 
 
Senest samme Arbejdsdag, som Gasleverandøren sender anmodningen om forsyningsophør, skal 
Gasleverandøren skriftligt orientere Forbrugeren om forsyningsophøret. 
 
Får Forbrugeren ikke en ny Gasleverandør, enten ved indgåelse af en ny aftale eller i form af Forsy-
ningspligtselskabet i henhold til punkt 7.1, er Distributionsselskabet berettiget til at afbryde forsynin-
gen til Forbrugerens Målersteder. Såfremt Forsyningspligtselskabet afviser overtagelsen eller anmo-
der om forsyningsophør i henhold til de særlige regler herfor, skal Forsyningspligtselskabet anmode 
Distributionsselskabet om at afbryde forsyningen i henhold til processen i Bilag 2. 
 

7.3.5 Afvisning af Gasleverandørens ophør af forsyningen på et Målersted 

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

7.4 Forbrugerens Aftageophør  

Gasleverandøren kan ikke rette krav mod Distributionsselskabet som følge af Forbrugerens Aftage-
ophør gennemført i overensstemmelse med Regler for Gasdistribution, selvom dette måtte være i strid 
med Gasleverandørens forsyningsaftale med Forbrugeren. Eventuelle tvister mellem Forbrugeren og 
Gasleverandøren er Distributionsselskabet uvedkommende. 
 
Distributionsselskabet skal hurtigst muligt efter modtagelse af meddelelse om Forbrugerens Aftage-
ophør underrette den hidtidige Gasleverandør om datoen for aftageophørets ikrafttræden. 
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7.5 Nyt Målersted  

I forbindelse med idriftsættelse af et nyt Målersted skal den af Forbrugeren valgte Gasleverandør 
anmode om Leverandørskift senest den 10. Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor Målerstedet ønskes 
idriftsat. 
 
Hvis Forbrugeren ikke selv vælger en Gasleverandør eller den af Forbrugeren valgte Gasleverandør 
ikke overholder fristen for anmodning om Leverandørskift, tildeler Distributionsselskabet Forsy-
ningspligtselskabet som Gasleverandør på Målerstedet i henhold til punkt 7.1. 
 

7.6 Flytning 

7.6.1 Generelt 

En Forbrugers Flytning indebærer altid et Leverandørskift, idet leverandørforholdet mellem Gasle-
verandør og den fraflyttende Forbruger ophører, og den fraflyttende Forbruger skal afregne naturgas-
forbrug frem til Skæringsdatoen med den hidtidige Gasleverandør. 
 
Den fraflyttende Forbruger (fraflytter) henholdsvis den tilflyttende Forbruger (tilflytter) meddeler 
Flytning til sin Gasleverandør. Anmodning om Flytning til Distributionsselskabet iværksættes af fra-
flytters Gasleverandør i henhold til punkt 7.6.2. og tilflytters Gasleverandør i henhold til punkt 7.6.3. 
 
I forbindelse med Flytning har Gasleverandøren ansvaret for at indhente Forbrugerens aflæsning af 
målerstanden på Ikke-timeaflæste Målersteder (Månedsaflæste og Årsaflæste Målersteder) og indbe-
rette den til Distributionsselskabet. Gasleverandøren har også ansvaret for at indhente relevante op-
lysninger om Forbrugssteder med mere end ét Målersted, således at aflæsningen af en måler (identi-
ficeret ved et målernummer) relateres korrekt til et GSRN (målerstedsnummer). 
 
Distributionsselskabet aflæser målerstand på Timeaflæste Målersteder. 
 
Et af Distributionsselskabet godkendt Leverandørskift, hvor tidspunktet for Gasleverandørens over-
tagelse af forsyningen ligger efter den af Distributionsselskabet godkendte Skæringsdato for en Flyt-
ning, annulleres af Distributionsselskabet senest den 1. Arbejdsdag efter Distributionsselskabets mod-
tagelse af meddelelsen om Flytning. 
 

7.6.2 Flytning iværksat af fraflytters Gasleverandør 

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

a) fraflytters navn; 
b) fraflytters nye adresse, hvortil slutafregning og anden korrespondance skal sendes; 
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c) Skæringsdato for Flytning; og 
d) aflæst målerstand på Skæringsdato for Ikke-timeaflæste Målersteder uden konverteringsud-

styr.  
 
Fraflytters Gasleverandør sender ved Anden Kommunikation en særskilt meddelelse til Distributi-
onsselskabet om aflæst målerstand for Ikke-timeaflæste Målersteder med konverteringsudstyr. 
 
Distributionsselskabet skal acceptere eller afvise fraflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, herun-
der Skæringsdatoen, senest 2 timer efter modtagelsen heraf. 
 
Distributionsselskabet afviser fraflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, hvis: 
 

a) meddelelsen modtages senere end den 8. Arbejdsdag efter Skæringsdatoen for Flytning; eller 
b) meddelelsen ikke indeholder oplysning om fraflytters navn, fraflytters nye adresse samt Skæ-

ringsdato for Flytning. 
 
Distributionsselskabet sender oplysning om forbruget på fraflytters Ikke-timeaflæste Målersteder pr. 
Skæringsdatoen til fraflytters Gasleverandør hurtigst muligt, dog senest 20 Arbejdsdage efter Skæ-
ringsdatoen. Hvis fraflytning vedrører Timeaflæste Målersteder, sender Distributionsselskabet oplys-
ning om forbruget pr. Skæringsdatoen i overensstemmelse med punkt 10.3. 
 

7.6.3 Flytning iværksat af tilflytters Gasleverandør 

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

a) tilflytters navn; 
b) eventuel fakturaadresse for tilflytter; 
c) Skæringsdato for Flytning; og 
d) aflæst målerstand på Skæringsdato for Ikke-timeaflæste Målersteder uden konverteringsud-

styr. 
 
Tilflytters Gasleverandør sender ved Anden Kommunikation en særskilt meddelelse til Distributions-
selskabet om aflæst målerstand for Ikke-timeaflæste Målersteder med konverteringsudstyr. 
 
Distributionsselskabet skal acceptere eller afvise tilflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, herun-
der Skæringsdatoen, senest 2 timer efter modtagelsen heraf. Såfremt Distributionsselskabet accepte-
rer flyttemeddelelsen, skal Distributionsselskabet sende Stamdata for Målerstedet til Gasleverandø-
ren senest 24 timer efter Distributionsselskabets accept af flyttemeddelelsen. 
 
Distributionsselskabet afviser fraflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, hvis: 
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a) meddelelsen modtages senere end den 15. Arbejdsdag efter Skæringsdatoen for Flytning; eller 
b) meddelelsen ikke indeholder oplysning om tilflytters navn samt Skæringsdato for Flytning. 

 

7.6.4 Distributionsselskabets adgang til at fastsætte Skæringsdato og forbrug pr. Skærings-
datoen mv. 

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

Hvis Distributionsselskabet konstaterer, at der på et Målersted foreligger en flyttemeddelelse fra til-
flytters Gasleverandør, og at der ikke foreligger en flyttemeddelelse fra fraflytters Gasleverandør se-
nest den 8. Arbejdsdag efter Skæringsdatoen i tilflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse, betragter 
Distributionsselskabet flyttemeddelelsen fra tilflytters Gasleverandør som en flyttemeddelelse fra fra-
flytters Gasleverandør.  
 
Fraflytters Gasleverandør kan ikke rette krav mod Distributionsselskabet som følge af Flytning gen-
nemført i overensstemmelse med Regler for Gasdistribution, selvom dette måtte være i strid med 
forsyningsaftalen mellem fraflytters Gasleverandør og Forbrugeren. Eventuelle tvister mellem For-
brugeren og fraflytters Gasleverandør er Distributionsselskabet uvedkommende. 
 
Distributionsselskabet sender en meddelelse til fraflytters Gasleverandør om, at forsyningen ophører 
på Skæringsdatoen i tilflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse. Distributionsselskabet sender endvi-
dere en besked til fraflytter med oplysning om, at Distributionsselskabet, på baggrund af oplysninger 
modtaget fra tilflytters Gasleverandør, anser Forbrugeren for fraflyttet pr. Skæringsdatoen. Distribu-
tionsselskabet sender meddelelsen til fraflytters Gasleverandør og beskeden til fraflytter senest 1 Ar-
bejdsdag efter modtagelsen af flyttemeddelelsen fra tilflytters Gasleverandør, dog tidligst den 9. Ar-
bejdsdag efter Skæringsdatoen. 
 
Hvis der er tale om et Ikke-timeaflæst Målersted, sender Distributionsselskabet oplysning om forbru-
get på Målerstedet pr. Skæringsdatoen til fraflytters Gasleverandør hurtigst muligt, dog senest den 
20. Arbejdsdag efter Skæringsdatoen. Hvis der er tale om et Timeaflæst Målersted sender Distributi-
onsselskabet oplysning om forbruget pr. Skæringsdato til fraflytters Gasleverandør i overensstem-
melse med punkt 10.3. 
 

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

Hvis Distributionsselskabet konstaterer, at der på et Målersted foreligger en flyttemeddelelse fra fra-
flytters Gasleverandør, og at der ikke foreligger en flyttemeddelelse fra tilflytters Gasleverandør, til-
deler Distributionsselskabet Forsyningspligtselskabet som Gasleverandør på Målerstedet i henhold 
til punkt 7.1 fra og med Skæringsdatoen i fraflytters Gasleverandørs flyttemeddelelse. 
 
Distributionsselskabet forsøger at identificere tilflytter og sender senest den 1. Arbejdsdag efter mod-
tagelsen af flyttemeddelelsen fra fraflytters Gasleverandør et velkomstbrev til tilflytter med oplysning 
om Skæringsdato for Flytning samt anmodning om oplysning om Forbrugerens navn, hvis dette ikke 
foreligger, når Distributionsselskabet sender velkomstbrevet. 
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Distributionsselskabet oplyser i velkomstbrevet, at Forbrugeren skal melde Flytning via en Gasleve-
randør, og Distributionsselskabet opfordrer til, at tilflytter finder en Gasleverandør, således at Gasle-
verandøren kan nå at melde Flytning senest den 15. Arbejdsdag efter den af fraflytters Gasleverandør 
oplyste Skæringsdato. Endvidere henvises til gasprisguiden. 
 
Distributionsselskabet oplyser i velkomstbrevet, at tilflytter får Forsyningspligtselskabet som Gasle-
verandør, medmindre Distributionsselskabet senest den 15. Arbejdsdag efter den af fraflytters Gasle-
verandør oplyste Skæringsdato har modtaget en meddelelse om tilflytning fra en Gasleverandør, og 
at det herefter kun er muligt at skifte Gasleverandør med normalt varsel (10 Arbejdsdage fremadret-
tet), jf. punkt 7.2. 
 
Hvis Distributionsselskabet frem til og med den 15. Arbejdsdag efter den af fraflytters Gasleverandør 
meddelte Skæringsdato modtager en meddelelse om Flytning fra tilflytters Gasleverandør, håndteres 
denne efter bestemmelserne i 7.6.3. 
 
Hvis Distributionsselskabet frem til og med den 15. Arbejdsdag efter den af fraflytters Leverandør 
meddelte Skæringsdato ikke modtager en meddelelse om Flytning fra tilflytters Gasleverandør, sen-
der Distributionsselskabet senest den 16. Arbejdsdag efter Skæringsdatoen en meddelelse til Forsy-
ningspligtselskabet om overtagelse af forsyningen af Målerstedet pr. Skæringsdato i henhold til punkt 
7.1. Samtidig sender Distributionsselskabet Stamdata for Målerstedet til Forsyningspligtselskabet. 
 
Såfremt Distributionsselskabet ikke har modtaget oplysning om tilflytter fra en Gasleverandør, og det 
ikke har været muligt for Distributionsselskabet at identificere tilflytter, gælder følgende: 
 

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

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

 

7.6.4.3 Målerstand for Ikke-timeaflæste Målersteder 

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

7.6.4.4 Skæringsdato  

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

a) hvis der er enighed om den aflæste målerstand, fastsætter Distributionsselskabet Skærings-
datoen til den tidligste af de to meddelte Skæringsdatoer; og 

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

 

7.7 Gasleverandøren opfylder ikke gasleverandørbetingelserne 

Såfremt Gasleverandøren ikke opfylder betingelserne for at være Gasleverandør i et Distributions-
område, jf. punkt 1, er Gasleverandøren ikke længere berettiget til at forsyne Målersteder beliggende 
i Distributionsområdet. Forsyningen af de Målersteder, som den pågældende Gasleverandør hidtil har 
forsynet skal derfor overtages af en anden Gasleverandør. Distributionsselskabet har ansvaret for 
igangsætning af denne proces. 

 

Distributionsselskabet underretter de for de pågældende Målersteder relevante Forbrugere om, at den 
hidtidige Gasleverandør ikke længere opfylder betingelserne for at være Gasleverandør i Distributi-
onsområderne og datoen for den hidtidige Gasleverandørs stop af forsyningen. Endvidere skal Distri-
butionsselskabet opfordre Forbrugeren til at finde en ny Gasleverandør og oplyse, at Forsyningspligt-
selskabet i modsat fald indsættes som ny Gasleverandør, medmindre Forbrugeren eller Forsynings-
pligtselskabet ikke ønsker det.  
 
Distributionsselskabet underretter tillige Forsyningspligtselskabet herom med henblik på, at Forsy-
ningspligtselskabet kan nå at forberede overtagelse af forsyningen af de pågældende Målersteder, 
såfremt Forbrugerne på Målerstederne ikke selv vælger en ny Gasleverandør, herunder afvise over-
tagelsen.  
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Får Forbrugeren ikke en ny Gasleverandør, enten ved indgåelse af en ny aftale eller i form af Forsy-
ningspligtselskabet i henhold til punkt 7.1, er Distributionsselskabet berettiget til at afbryde forsynin-
gen til Forbrugerens Målersteder. Såfremt Forsyningspligtselskabet afviser overtagelsen i henhold til 
de særlige regler herfor, skal Forsyningspligtselskabet anmode Distributionsselskabet om at afbryde 
forsyningen i henhold til processen i Bilag 2. 

8. MÅLING 

8.1 Distributionsselskabets opgaver i forbindelse med måling 

Distributionsselskabet har følgende opgaver vedrørende måling: 
  

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

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

c) at allokere brændværdier på de enkelte Målersteder; 

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

e) at henføre det målte forbrug entydigt til en Forbruger og til Gasleverandøren på de enkelte 
Målersteder. 

Distributionsselskabet skal varetage opgaver vedrørende måling i overensstemmelse med Kontrol-
manualerne. 
 
Distributionsselskabet skal sikre, at der foretages forbrugsaflæsning eller en beregning af forbruget 
på et Målersted i følgende tilfælde:  
 

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

b) på datoen for ikrafttræden af et Leverandørskift; 

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

d) på datoen for afbrydelse af forsyningen på eller ændringer/nedtagelse af et gasforsyningsan-
læg; og  

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

 
Distributionsselskabet skal i tilfælde af fejl på et Gasmålesystem eller fejl i håndteringen af forbrugs-
data fastlægge et korrigeret forbrug. 
 

8.2 Fast periodisk aflæsning 

8.2.1 Timeaflæst forbrug 

Distributionsselskabet indhenter dagligt umiddelbart efter et Gasdøgns udløb måledata for timefor-
bruget det forudgående Gasdøgn på hvert enkelt Timeaflæste Målersted.   
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8.2.2 Månedsaflæst forbrug 

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

8.2.3 Årsaflæst forbrug 

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

8.2.4 Håndtering af negativt forbrug 

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

8.3 Krav til Gasmålesystemer 

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

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

b) for Ikke-timeaflæste Gasmålesystemer: hvis nødvendigt udskifte komponenter hurtigst muligt 
(hvis Distributionsselskabet har sendt forbrugsdata for en periode omfattet af den formodede 
ukorrekte måling, skal det dog ske senest 25 Arbejdsdage efter at den særligt begrundede 
mistanke opstod hos Distributionsselskabet) samt orientere Gasleverandør og Forbruger om 
den særligt begrundede mistanke senest 5 Arbejdsdage efter, at mistanken er opstået. 
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Har Gasleverandøren en særlig begrundet mistanke om ukorrekt måling, skal Gasleverandøren hen-
vende sig til Distributionsselskabet samme dag, som mistanken er opstået. Henvender en Forbruger 
sig til Gasleverandøren med en mistanke om ukorrekt måling, skal Gasleverandøren give Distributi-
onsselskabet meddelelse herom samme dag.  
 
Gasleverandøren eller Forbrugeren kan til enhver tid anmode Distributionsselskabet om en kalibre-
ring af Gasmålesystemet. Distributionsselskabet skal herefter sørge for, at kalibreringen sker så hur-
tigt som praktisk muligt. Hvis en part anmoder om det, og det er teknisk muligt, bestemmes Gasmå-
lesystemets fejlvisning ved kalibrering på et akkrediteret institut. Hvis kalibrering på et akkrediteret 
institut ikke er mulig, benytter Distributionsselskabet en anden uvildig instans til kalibreringen. Di-
stributionsselskabet informerer Gasleverandøren og Forbrugeren om resultatet af kalibreringen, som 
er bindende for parterne. Distributionsselskabet sender efter anmodning en kopi af kalibreringsrap-
porten til Gasleverandøren og Forbrugeren. 
 
Såfremt kalibreringen viser, at Gasmålesystemet måler i overensstemmelse med Kontrolmanualerne, 
skal den part, som har anmodet om en kalibrering, betale omkostningerne forbundet med kalibrerin-
gen og udskiftningen af Gasmålesystemet. Viser kalibreringen, at Gasmålesystemet ikke måler kor-
rekt, betaler Distributionsselskabet omkostningerne forbundet med kalibreringen og udskiftningen af 
Gasmålesystemet. 
 

8.4 Metode til opgørelse af forbrug 

Distributionsselskabet opgør og oplyser naturgasforbruget i kWhø, som er den varmemængde udtrykt 
i kWh, der udvikles ved forbrænding af naturgas ved øvre brændværdi. Øvre brændværdi er den var-
memængde, der udvikles ved forbrænding af en M3 naturgas under konstant tryk, når naturgas og luft 
til forbrændingen har temperaturen 25°C, idet forbrændingsprodukterne bringes til 25°C, og det ved 
forbrændingen dannede vand er til stede i flydende tilstand. Øvre brændværdi angives i kWhø/M3 
eller MJ/M3

ø. 
 
Distributionsselskabets og Gasleverandørens grundlag for afregning af Forbrugerne skal være forbru-
get opgjort i kWhø. 

 
SKATs satser for energiafgifter tager udgangspunkt i en M3 naturgas med et energiindhold på 39,6 
MJ/ M3 = 11 kWhn/M3 (en afregningskubikmeter). 
 
Distributionsselskabet og Gasleverandøren er forpligtet til at anvende en fast omregningsfaktor på pt. 
12,157 kWhø/M3 ved omregning fra kWhø til afregningskubikmeter (den faste omregningsfaktor er 
bestemt i den til enhver tid gældende lovgivning). 
 

9. GRUNDLAGET FOR GASLEVERANDØRENS AFREGNING MED FORBRUGEREN  

Distributionsselskabet skal sende forbrugsdata (afregningsvalidt forbrug) til Gasleverandøren med 
henblik på Gasleverandørens fakturering af sine Forbrugere. Kommunikation af forbrugsdata skal ske 
inden for følgende frister: 
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a) for Timeaflæste Målersteder: Valideret timeforbrug i den forudgående Gasmåned senest kl. 
16.00 den 6. Arbejdsdag i måneden; 

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

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

 
Distributionsselskabet sender forbrugsdata for tidspunktet for overgangen mellem timeaflæst og ikke 
timeaflæst senest den 6. Arbejdsdag i den Gasmåned, der følger efter overgangens ikrafttræden for 
Timeaflæste Målersteder og senest den 20. Arbejdsdag efter overgangens ikrafttræden for Ikke-time-
aflæste Målersteder. Forbruget på Ikke-timeaflæste Målersteder kan være beregnet, hvis Forbrugeren 
ikke har indberettet forbrugsdata til Distributionsselskabet rettidigt. 
 
Gasleverandøren skal kontrollere forbrugsdata fra Distributionsselskabet for fejl og straks underrette 
Distributionsselskabet ved mistanke eller viden om fejl i forbrugsdata.  
 
Fejl i forbrugsdata på det enkelte Målersted korrigeres af Distributionsselskabet, når de konstateres. 
Distributionsselskabet meddeler hurtigst muligt Gasleverandøren korrigeret forbrug.  

 

10. GRUNDLAGET FOR AFREGNING AF TIMEAFLÆST FORBRUG MELLEM AKTØ-
RERNE  

10.1 Generelt 

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

10.2 Daglig forbrugsopgørelse 

Distributionsselskabet oplyser i løbet af gasdøgnet, med de intervaller og frister der fremgår af den 
til enhver tid gældende version af Regler for Gastransport følgende: 
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a) Til Transmissionsselskabet: pr. Gasleverandør summen af Uvalideret timeforbrug i den for-
løbne del af Gasdøgnet på de Timeaflæste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner. 

 
Distributionsselskabet oplyser inden kl. 11.00 i Gasdøgnet følgende: 
 

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

b) til Transmissionsselskabet: pr. Gasleverandør summen af Uvalideret timeforbrug i det fore-
gående Gasdøgn på de Timeaflæste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner. 

 

10.3 Månedlig forbrugsopgørelse 

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

a) til Gasleverandøren: Valideret timeforbrug i den foregående Gasmåned for hvert af de Time-
aflæste Målersteder, som Gasleverandøren forsyner; og 

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

 

10.4 1. og 2. korrektionsopgørelse 

Distributionsselskabet oplyser hurtigst muligt Gasleverandøren om det korrigerede forbrug for det 
enkelte Timeaflæste Målersted. 
 
På baggrund af eventuelt korrigeret forbrug på det enkelte Timeaflæste Målersted eller fejl i håndte-
ring af forbrugsdata for Timeaflæste Målersteder genberegner Distributionsselskabet det timeaflæste 
forbrug pr. Gasleverandør og sender dette til Transmissionsselskabet senest kl. 16.00 den 10. Ar-
bejdsdag i den 4. Gasmåned efter forbrugsmåneden (1. korrektionsopgørelse). 
 
På baggrund af eventuelt korrigeret forbrug på det enkelte Timeaflæste Målersted eller fejl i håndte-
ring af forbrugsdata for Timeaflæste Målersteder efter 1. korrektionsopgørelsen genberegner Distri-
butionsselskabet det timeaflæste forbrug pr. Gasleverandør og sender dette til Transmissionsselskabet 
senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 15. Gasmåned efter forbrugsmåneden (2. korrektionsopgø-
relse). 
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11. GRUNDLAGET FOR AFREGNING AF IKKE-TIMEAFLÆST FORBRUG MELLEM 
AKTØRERNE  

11.1 Generelt 

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

11.2 Andelstal 

11.2.1 Målerstedets Andelstal 

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

a) måleraflæsning: 

 for Årsaflæste Målersteder i forbindelse med den faste årsaflæsning; 

 for Månedsaflæste Målersteder én gang om året, f.eks. i forbindelse med årsopgørelsen 
for distributionsbetalingen; 

 i forbindelse med Flytninger og Leverandørskift; 

b) åbning/lukning af Ikke-timeaflæste Målersteder; 

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

d) ændring af det forventede årsforbrug (Målerstedets Andelstal) efter anmodning fra Forbruge-
ren.  

Distributionsselskabet fremsender umiddelbart efter opdateringen det reviderede Målerstedets An-
delstal til den aktuelle Gasleverandør. 

 

11.2.2 Gasleverandørens Andelstal 

Distributionsselskabet opdaterer løbende Gasleverandørens Andelstal på baggrund af gennemførte 
Leverandørskift og opdateringer i Målerstedets Andelstal. 

Distributionsselskabet fremsender Gasleverandørens Andelstal pr. det 1. Gasdøgn i måneden senest 
den 1. Arbejdsdag efter månedsskiftet til den pågældende Gasleverandør.  
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11.2.3 Distributionsområdets Andelstal 

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

 

11.3 Fordelt residualforbrug 

11.3.1 Daglig forbrugsopgørelse 

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

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

 
Distributionsselskabet oplyser inden kl. 11.00 i Gasdøgnet følgende: 
 

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

b) til Transmissionsselskabet: det forudgående Gasdøgns Uvaliderede Fordelte Residualforbrug 
for hver Gasleverandør. 

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

 

11.3.2 Månedlig forbrugsopgørelse 

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

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

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

c) til Transmissionsselskabet: Summen af de forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der 
ligger nedenstrøms hver af Transmissionsselskabets M/R stationer 
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11.3.3 1. og 2. korrektionsopgørelser 

Distributionsselskabet har løbende opsamlet information om korrigeret forbrug på Transmissionssel-
skabets M/R stationer og Målepunkter for Bionaturgas, på overførsel af naturgas mellem Distributi-
onsområder, på Timeaflæste Målersteder samt korrektioner for eventuelle datahåndteringsfejl. 
 
Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 4. måned efter forbrugsmåneden genberegner Distributi-
onsselskabet det Fordelte Residualforbrug og oplyser følgende (1. korrektionsopgørelse): 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Hvis der er korrektioner til de af Transmissionsselskabet udmeldte afregningsvalide brændværdier, 
opgøres disse særskilt af Transmissionsselskabet og håndteres i samarbejde med Distributionsselska-
bet. Korrektion af brændværdier indgår således som udgangspunkt ikke i 1. og 2. korrektionsopgø-
relserne. 
 

11.4 Saldoopgørelsen og Saldoafregning 

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

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

b) til Transmissionsselskabet: Periodiseret Forbrug og Saldoopgørelsen opgjort pr. Gasleveran-
dør i forbrugsmåneden. 

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

12.  SAMFAKTURERING 

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

13. NATURGASSEN 

13.1 Naturgaskvalitet 

13.1.1 Kvalitetskrav ved Overgangspunktet 

Gasleverandøren skal levere naturgas til Forbrugeren ved Overgangspunktet, som opfylder Kvalitets-
kravene. 
 
Naturgas, som ikke overholder Kvalitetskravene ved Målerstedet, anses for ikke at have overholdt 
Kvalitetskravene ved Overgangspunktet. Det gælder dog ikke, hvis Gasleverandøren kan bevise an-
det, eller hvis manglende overholdelse af Kvalitetskravene vedrører temperatur, renhedsgrad for så 
vidt angår støv eller skyldes påvirkning af naturgaskvaliteten som følge af trykforhold.  
 
Såfremt naturgas leveret til Forbrugere ved Overgangspunktet ikke overholder Kvalitetskravene, og 
leverancen ikke kan henføres til én eller flere Gasleverandører, anses alle Gasleverandører, der leve-
rede i det pågældende Overgangspunkt på det pågældende tidspunkt, for at have leveret naturgas, der 
ikke overholder Kvalitetskravene. En Gasleverandør anses for at have leveret den mængde naturgas 
ved Overgangspunktet, som i henhold til punkt 9 danner grundlag for Distributionsselskabets afreg-
ning for brug af Distributionsnettet og Energiafgifter på det pågældende tidspunkt i relation til de 
Forbrugere, som Gasleverandøren forsynede i Distributionsnettet fra Overgangspunktet på det pågæl-
dende tidspunkt.  
 
Gasleverandøren skal uden ugrundet ophold informere Distributionsselskabet, hvis Gasleverandøren 
bliver bekendt med, at naturgas, som leveres eller forventes at blive leveret i Overgangspunktet, af-
viger fra Kvalitetskravene.  
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13.1.2 Kvalitetskrav ved Målerstederne 

Distributionsselskabet fastsætter i Distributionsbetingelserne krav til naturgassens kvalitet og sam-
mensætning ved Målerstederne.  
 

13.2 Tryk i Distributionsnettet 

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

13.3 Ansvar, risiko og dispositionsret 

Transportkunden leverer naturgassen til Gasleverandøren ved Overgangspunktet (Transportkunden 
og Gasleverandøren kan være samme person). Gasleverandøren leverer ved samme punkt naturgassen 
videre til Forbrugeren med henblik på, at Forbrugeren kan få transporteret naturgassen gennem Di-
stributionsnettet af Distributionsselskabet. 
 
Ansvar og risiko for samt dispositionsret til naturgassen overgår fra Forbrugeren til Distributionssel-
skabet ved Overgangspunktet. 
 
Ansvar og risiko for samt dispositionsret til naturgassen overgår fra Distributionsselskabet til Forbru-
geren ved Målerstedet (leveringsstedet), således som dette er fastlagt i Distributionsbetingelserne. 
 

14. KONTROLCENTER 

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

a) gaslugt; 

b) overgravning af naturgasledning; 

c) forsyningssvigt; eller 

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

 

Såfremt Forbrugeren henvender sig til Gasleverandøren om problemer med forsyningen, skal Gasle-
verandøren bede Forbrugeren om at tage kontakt til kontrolcenteret omgående.   
 
Distributionsbetingelserne indeholder nærmere regler om driftsforstyrrelser og om Forbrugerens for-
pligtelser i tilfælde af driftsforstyrrelser. 
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15. AFBRYDELSE OG GENÅBNING AF FORSYNINGEN  

15.1 Generelt 

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

15.2 Tekniske afbrydelser 

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

15.3 Reduceret kapacitet 

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

15.4 Andre afbrydelser 

Ved anden afbrydelse end tekniske afbrydelser eller reduceret kapacitet skal Distributionsselskabet 
meddele Gasleverandøren Distributionsselskabets afbrydelse af forsyningen til et Målersted (tilslut-
ningsstatus for Målerstedet ændres til afbrudt). 
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Distributionsselskabet skal i forbindelse med afbrydelse af forsyningen aflæse og opgøre forbruget 
frem til afbrydelsestidspunktet, og senest 5 Arbejdsdage efter afbrydelsestidspunktet give Gasleve-
randøren meddelelse herom. 
 

15.5 Genåbning af forsyningen 

Såfremt forsyningen har været afbrudt eller reduceret som følge af en teknisk afbrydelse eller redu-
ceret kapacitet, genåbner Distributionsselskabet for forsyningen eller giver tilladelse til igen at aftage 
naturgas, når Distributionsselskabet vurderer, at det er forsvarligt. 
 
Ved andre afbrydelser genåbner Distributionsselskabet for forsyningen, så snart betingelserne herfor 
i Distributionsbetingelserne er opfyldt. 
 
Distributionsselskabet underretter Gasleverandøren om tidspunktet for genåbningen hurtigst muligt, 
ved at Gasleverandøren underrettes om, at tilslutningsstatus for Forbrugeren ændres til tilsluttet.  
 
Såfremt der skal tilknyttes en ny Gasleverandør til Målerstedet fra genåbningstidspunktet, skal den 
nye Gasleverandør anmode om Leverandørskift. På trods af de i Regler for Gasdistribution angivne 
frister for Leverandørskift, vil Distributionsselskabet åbne for forsyningen hurtigst muligt efter at 
have konstateret, at der er en Gasleverandør, som har indgået en forsyningsaftale med Forbrugeren, 
og som opfylder betingelserne for at virke som Gasleverandør i Distributionsområdet. Distributions-
selskabet registrerer Leverandørskiftet med virkning fra genåbningstidspunktet. 
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Bilag 1. Andelstal, Residualforbrug, Saldoopgørelse og Saldoafreg-
ning. 

1. Hovedprincipper 

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

a) Distributionsselskabet tildeler hver Gasleverandør en Andelskvotient. Andelskvotienten op-
dateres løbende, bl.a. på baggrund af gennemførte Leverandørskift, og gælder for et Gas-
døgn ad gangen. Andelskvotienten udtrykker, hvor stor en andel den enkelte Gasleverandør 
har af det løbende forbrug på Ikke-timeaflæste Målersteder i et Distributionsområde;  

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

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

d) Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne fordeler selv et Gasdøgns Fordelte Residual-
forbrug på Gasdøgnets timer ved hjælp af en af Transmissionsselskabet fastlagt timeforde-
lingsnøgle.  

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

2. Andelstal og Andelskvotient 

Der findes følgende former for andelstal: 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Det er i eksemplerne forudsat, at Målerstedernes Andelstal er uændrede. Der sker således en ændring 
af Gasleverandørernes Andelstal alene som følge af Leverandørskift. 
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Distributionsområdets Andelstal ændres kun, hvis de enkelte Målerstedets Andelstal ændres, eller 
hvis der oprettes eller nedlægges Målersteder i Distributionsområdet. Distributionsområdets Andels-
tal er derfor ens i de to eksempler. 
 

3. Residualforbrug og Fordelt Residualforbrug (det foreløbige afregnings-
grundlag) 

3.1 Generelt 

Residualforbruget er det samlede naturgasforbrug for alle Ikke-timeaflæste Målersteder i et Distri-
butionsområde beregnet af Distributionsselskabet som forskellen mellem 
 

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

b) den totale mængde naturgas, som er forbrugt på de Timeaflæste Målersteder i Distributions-
området. 

 
Den naturgasmængde, der netto er tilført et Distributionsområde, opgøres af Distributionsselskabet 
som summen af 
 

a) den naturgasmængde der tilføres Distributionsområdet af Transmissionsselskabet (opgørel-
sen baseres på timemålinger fra M/R stationer i Overgangspunkterne til Distributionsområ-
det);  

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

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

d) naturgasmængder udvekslet mellem Distributionsområdet og andre Distributionsområder. 
 
Distributionsselskabet opgør Residualforbrug pr. Gasdøgn og én Gasmåneds Residualforbrug består 
derfor af Residualforbruget pr. alle Gasdøgn i Gasmåneden. 
 
Fordelingen af Residualforbruget mellem Gasleverandører i et Distributionsområde sker proportio-
nalt ved hjælp af Gasleverandørernes Andelskvotienter. Fordelt Residualforbrug er således Residu-
alforbrug gange Andelskvotient. 
 
Distributionsselskabet beregner hver Gasleverandørs Fordelte Residualforbrug til brug for afregnin-
gerne Aktørerne imellem (sendes til Transmissionsselskabet og Gasleverandørerne). 
 
Transmissionsselskabet får i løbet af gasdøgnet, med de intervaller og frister der fremgår af den til 
enhver tid gældende version af Regler for Gastransport:  

a) De forskydninger der sker i Linepack i de gasnet, der ligger nedenstrøms hver af Transmissi-
onsselskabets M/R stationer 
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Gasleverandøren og Transmissionsselskabet får oplysning om Fordelt Residualforbrug dagligt, må-
nedligt og efter 1. og 2. korrektionsopgørelserne: 
 

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

 
b) Månedligt senest kl. 16.00 den 6. Arbejdsdag i måneden: til afregningsformål den forudgå-

ende Gasmåneds Fordelte Residualforbrug opgjort for hvert Gasdøgn i Gasmåneden baseret 
på Validerede måledata; 

 
c) Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 4. Gasmåned efter forbrugsmåneden (1. korrekti-

onsopgørelse): genberegnet Fordelt Residualforbrug for forbrugsmåneden opgjort for hvert 
Gasdøgn i forbrugsmåneden; og 

 
d) Senest kl. 16.00 den 10. Arbejdsdag i den 15. Gasmåned efter forbrugsmåneden (2. korrekti-

onsopgørelse): genberegnet Fordelt Residualforbrug for forbrugsmåneden opgjort for hvert 
Gasdøgn i forbrugsmåneden. 

 
For at kunne håndtere Fordelt Residualforbrug i det timeopdelte regime i Transmissionssystemet skal 
det Fordelte Residualforbrug opgjort pr. Gasdøgn fordeles på de 24 timer i Gasdøgnet ved en forud-
bestemt timefordelingsnøgle, som fastsættes af Transmissionsselskabet, og offentliggøres på Trans-
missionsselskabets hjemmeside i en Excel regnearksfil. Eventuelle ændringer af timefordelingsnøg-
len sker ved Transmissionsselskabets direkte henvendelse til alle aktive Transportkunder med et var-
sel på mindst 1 Gasmåned.  
 
Med timefordelingsnøglen har alle Aktører på naturgasmarkedet et forudsigeligt redskab til at hånd-
tere Gasdøgnets Fordelte Residualforbrug i forhold til reservation af og betaling for kapacitet i Trans-
missionssystemet, samt nominering, allokering og balancering i det timeopdelte regime i Transmis-
sionssystemet. 
 
Den enkelte Gasleverandør samt Transmissionsselskabet foretager selv beregningen af det timefor-
delte forbrug.  
 

3.2 Særligt om 1. og 2. korrektionsopgørelserne 

Distributionsselskabet genberegner Gasdøgnets Fordelte Residualforbrug for hver Gasleverandør 
ved 1. og 2. korrektionsopgørelserne, fordi forbruget løbende korrigeres på Transmissionsselskabets 
M/R stationer og Målepunkter for Bionaturgas, ved overførsel af naturgas mellem Distributionsom-
råder, på Timeaflæste Målersteder og som korrektioner af eventuelle datahåndteringsfejl.  
 
Til forskel fra de Uvaliderede og Validerede måledata indgår i 1. og 2. korrektionsopgørelserne det 
periodiserede aflæste forbrug for de Månedsaflæste Målersteder. 
 
Det aflæste forbrug på Månedsaflæste Målersteder periodiseres på Gasmånedens enkelte Gasdøgn 
ved anvendelse af Validerede måledata. 
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I 1. og 2. korrektionsopgørelserne beregnes det fordelte forbrug for de Årsaflæste Målersteder ved 
anvendelse af Residualforbruget for de Årsaflæste Målersteder og Andelskvotienterne for de Årsaf-
læste Målersteder. Residualforbruget for de Årsaflæste Målersteder er differencen mellem Distribu-
tionsområdets samlede Residualforbrug og det periodiserede forbrug for alle Månedsaflæste Måler-
steder. 

 

4. Saldoopgørelsen og Saldoafregning (det endelige afregningsgrundlag) 

4.1 Generelt 

De løbende afregninger i markedet af det ikke-timeaflæste forbrug er baseret på Validerede opgørel-
ser af det Fordelte Residualforbrug for én Gasmåned og 1. og 2. korrektionsopgørelserne heraf. Re-
sidualforbruget udgør for så vidt angår Årsaflæst Forbrug kun en beregnet og foreløbig opgørelse af 
forbruget. 

Når et aflæsningsår er gået, og de Årsaflæste Målersteder er aflæst, vil det kunne konstateres, at nogle 
Målersteder har aftaget mere end forventet, og andre mindre.  

Er forbruget på en Gasleverandørs Årsaflæste Målersteder forøget med mere end gennemsnittet i 
Distributionsområdet (Gasleverandørens Andelstal var for lille) er Gasleverandøren hver Gasmåned 
tilskrevet en for lille andel af Residualforbruget (det Fordelte Residualforbrug for Gasleverandøren 
er for lille), og Gasleverandøren har opbygget en negativ energisaldo. 

Er forbruget på en Gasleverandørs Årsaflæste Målersteder omvendt reduceret med mere end gennem-
snittet i Distributionsområdet (Gasleverandørens Andelstal var for højt) er Gasleverandøren hver 
Gasmåned tilskrevet en for stor andel af Residualforbruget (det Fordelte Residualforbrug for Gasle-
verandøren er for stort), og Gasleverandøren har opbygget en positiv energisaldo. 

Saldoopgørelsen er opgørelsen for hver Gasleverandør i hvert Distributionsområde af disse opbyg-
gede positive og negative energisaldi, der fremkommer som differencen mellem det i 2. korrekti-
onsopgørelsen opgjorte Fordelt Residualforbrug i én Gasmåned og det Periodiserede Forbrug i 
samme Gasmåned. Saldoopgørelsen foretages af Distributionsselskabet for én Gasmåned ad gan-
gen.  

Ved Periodiseret Forbrug forstås Månedsforbruget og Årsforbruget (hvor Årsforbrug baseret på 
aflæsninger på Målerstedet er fordelt på Gasmånederne i overensstemmelse med punkt 4.2) på de 
Ikke-timeaflæste Målersteder en Gasleverandør har forsynet i én Gasmåned i ét Distributionsområde. 
 
Saldoafregningen er en afregning af de månedlige positive eller negative energisaldi, der fremkom-
mer ved Saldoopgørelsen og foretages af Transmissionsselskabet på baggrund af data fra Distributi-
onsselskabet om Saldoopgørelsen.  
 
En gennemført Saldoafregning korrigeres ikke. Såfremt der opdages fejl efter gennemførelse af Sal-
doafregningen, afregnes sådanne fejl bilateralt mellem Gasleverandører og Distributionsselskabet. 
Procedurer herfor udarbejdes senere. 
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4.2 Periodisering af aflæst forbrug på Målerstedet 

Periodiseringen af det aflæste forbrug på Målerstedet udgør for: 
 

a) Månedsaflæste Målersteder det aflæste forbrug Gasmåned for Gasmåned;  
 

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

 

Det Justerede Residualforbrug er differencen mellem 

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

b) det samlede Månedsforbrug for alle Månedsaflæste Målersteder i Distributionsområdet for 
den samme Gasmåned. 

Det Justerede Residualforbrug baseres således på de afregningsvalide forbrugsdata, og det Justerede 
Residualforbrug (og dermed periodiseringsnøglen for det årsaflæste forbrug) ændres derfor ikke i 
forbindelse med 1. og 2. korrektionsopgørelserne.  

Det Justerede Residualforbrug opgøres af Distributionsselskabet som ét tal for hele Gasmåneden. 
Det Justerede Residualforbrug kan, når der er brug for at kunne periodisere måleraflæsninger uden 
for de normale aflæsningsterminer, fordeles på Gasmånedens enkelte Gasdøgn ved anvendelse af 
det afregningsvalide Residualforbrug opgjort pr. Gasdøgn (før 1. og 2. korrektionsopgørelse) som 
periodiseringsnøgle. 

Da nogle Distributionsselskaber har rullende måleraflæsning, dvs. at de Årsaflæste Målersteder af-
læses forskudt hen over året, kan Saldoafregningen først foretages, når alt forbrug i den pågældende 
Gasmåned er aflæst og periodiseret. Det vil eksempelvis indebære, at Saldoafregningen for januar 
Gasmåned 2004 først kan foretages, når alle aflæsningsgrupper er årsaflæst, og deres forbrug perio-
diseret. Der skal således være foretaget årsaflæsning pr. 1. januar 2005, før der kan foretages Saldo-
afregning for januar Gasmåned 2004. 

Periodiseringsgrundlaget for et Årsaflæst Målersted er illustreret på figur 3. 
 

Figur 3. Periodiseret Forbrug – periodiseringsgrundlag  
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Når årsaflæsning er foretaget, periodiseres det opgjorte, brændværdikorrigerede, afregningsvalide 
forbrug på de Årsaflæste Målersteder (Årsforbruget) ved anvendelse af det Justerede Residualforbrug 
som periodiseringsnøgle.  

I eksemplet aflæser Forbrugeren meget skævt i forhold til den faste aflæsningstermin (som er den 1. 
februar hvert år i eksemplet). Tidspunkterne for de to aflæsninger, der fastlægger forbruget i aflæs-
ningsperiode 2, er således den 17. januar 2003 hhv. den 15. februar 2004.  

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

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

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

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

Hvis Distributionsselskabet opgør forbruget på Årsaflæste Målersteder med udgangspunkt i 
”skæve” aflæsningsdatoer vil hvert Årsaflæst Målersted få hver sin individuelle periodiserings-
nøgle. 

Ud over de normale periodiske aflæsninger foretages måleraflæsning bl.a. i forbindelse med Leve-
randørskift (herunder Flytninger). Disse aflæsninger indgår også i periodiseringen. Hvis der mellem 
to normale periodiske aflæsninger har været foretaget både leverandørskifteaflæsning og flytteaf-
læsning, vil der for perioden skulle beregnes 3 periodiseringsnøgler – én for hver periode mellem to 
måleraflæsninger. 

 

4.3 Saldoafregning og håndtering af fejl 

I et system med 1. og 2. korrektionsopgørelser og 1. og 2. korrektionsafregninger på basis heraf mel-
lem den normale afregning baseret på afregningsvalide forbrugsdata (Gasmånedens Residualforbrug 
før 1. og 2. korrektionsopgørelserne) og Saldoafregningen er det vigtigt, at de allerede afregnede fejl 
ikke korrigeres én gang til i selve Saldoafregningen.  

Datagrundlaget for Saldoafregningen er derfor dels det Fordelte Residualforbrug for én Gasmåned 
efter 2. korrektionsopgørelsen og dels det Periodiserede Forbrug for samme Gasmåned. Et eksempel 
på en Saldoopgørelse er vist på figur 4. 
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Figur 4. Datagrundlag for Saldoafregningen – Saldoopgørelsen  

 

 
Distributionsselskabet opgør for én Gasmåned det Periodiserede Forbrug og Saldoopgørelsen (for-
skellen mellem det Fordelte Residualforbrug i Gasmåneden efter 2. korrektionsopgørelsen og det 
Periodiserede Forbrug i samme Gasmåned) pr. Gasleverandør.  
 
For Gasleverandør A er det Fordelte Residualforbrug i Gasmåneden i forbindelse med 2. korrektions-
opgørelsen opgjort til 255. Det Periodiserede Forbrug for samme Gasmåned er for Gasleverandør A’s 
vedkommende opgjort til 249. De mængder, der for Gasleverandør A skal saldoafregnes, er forskellen 
mellem 2. korrektionsopgørelsen og det Periodiserede Forbrug. Forskellen er opgjort til +6, hvilket 
betyder, at Gasleverandør A i den pågældende Gasmåned har indkøbt 6 enheder mere end leveret til 
Forbrugerne. Gasleverandør A skal derfor i selve Saldoafregningen refunderes værdien af de 6 enhe-
der. Gasleverandøren refunderes af dennes Transportkunde. Transportkunden afregnes af Transmis-
sionsselskabet. 
 
For Gasleverandør C er Saldoopgørelsen opgjort til - 6, hvilket betyder, at Gasleverandør C har ind-
købt 6 enheder mindre end leveret til Forbrugerne. Gasleverandør C skal derfor i selve Saldoafreg-
ningen betale for værdien af de 6 enheder. 
 
Med indførelsen af to korrektionsopgørelser vil der over tid foreligge 3 forskellige Residualforbrug 
for den samme Gasmåned: 
 

a) det afregningsvalide Residualforbrug; 

b) 1. korrektionsopgørelses Residualforbrug; og 

c) 2. korrektionsopgørelses Residualforbrug. 

Det Justerede Residualforbrug (som anvendes ved periodiseringen af forbruget på Årsaflæste Må-
lersteder) beregnes som forskellen mellem det afregningsvalide Residualforbrug for én Gasmåned 
og det månedsaflæste forbrug for samme Gasmåned. Det Justerede Residualforbrug, og dermed pe-
riodiseringen af det årsaflæste forbrug, ændres derfor ikke i forbindelse med 1. og 2. korrektionsop-
gørelserne. 
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4.4 Systemdifferencen 

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

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

b) metodedifferencer 

 differencer ved opgørelse af naturgastab; 
 eventuelle differencer ved allokering af brændværdier; og 
 differencer ved Saldoopgørelsen for den enkelte Gasmåned. 

c) Naturgastab og Distributionsområdets umålte egetforbrug. Omfatter bl.a. gastab fra Distri-
butionsnettene (bl.a. som følge af ledningsovergravninger og umålt forbrug f.eks. til op-
varmning af naturgas i Distributionsnettet; og 

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

Systemdifferencen er det eneste ”forbrug” som ikke kan måles. Systemdifferencen kan principielt 
være både positiv og negativ, og kan kun gøres op i forbindelse med Saldoafregningen. Systemdif-
ferencen gøres op således, at summen af alle Gasleverandørers Saldoopgørelse og systemdifferen-
cen er 0. 

Systemdifferencen skal hos Distributionsselskabet figurere som et Ikke-timeaflæst Målersted med 
dertil knyttet Gasleverandør. Systemdifferencen indgår således i en Gasleverandørs Forbrugerporte-
følje og afregnes mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren. 

Systemdifferencen tildeles altid Målerstedets Andelstal 0 i forbindelse med opgørelsen af det Fordelte 
Residualforbrug (afregningsvalidt såvel som ikke-afregningsvalidt, 1. korrektionsopgørelse og 2. kor-
rektionsopgørelse). Først ved Saldoafregningen tilskrives den tilknyttede Gasleverandør den opgjorte 
systemdifference. 

I eksemplet på figur 4 er der opgjort en systemdifference på - 5.  

Hvis systemdifferencen er negativ betyder det, at Distributionsselskabet og Distributionsselskabets 
Gasleverandør er i underskud for den pågældende Gasmåned, og at Distributionsselskabet/Distribu-
tionsselskabets Gasleverandør derfor i forbindelse med selve Saldoafregningen skal afregne (betale) 
for den opgjorte systemdifference. I eksemplet hvor systemdifferencen er opgjort til – 5, skal system-
differencen derfor indgå på det til systemdifferencen oprettede Ikke-timeaflæste Målersted med vær-
dien + 5, således at Gasleverandøren til Målerstedet tilskrives ”forbruget”. 

Omvendt hvis systemdifferencen er positiv. I givet fald skal Distributionsselskabet/Distributionssel-
skabets Gasleverandør modtage betaling for den opgjorte systemdifference. 
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 Bilag 2. Distributionsselskabets afbrydelse og genåbning af forsynin-
gen på anmodning fra Forsyningspligtselskabet 

1. Introduktion 

Bilag 2 regulerer Distributionsselskabets afbrydelse og genåbning af forsyningen af Forbrugere på 
Forsyningspligtselskabets anmodning. Henvisningerne i dette Bilag 2 er til hovedvilkårene, medmin-
dre det specifikt fremgår, at henvisningerne er til dette Bilag. 

Bilag 2 fastsætter regler og processer for afbrydelse og genåbning af forsyningen, herunder om infor-
mationsudveksling mellem Forsyningspligtselskab, Forbruger og Distributionsselskab. For så vidt 
angår kommunikation med Forbrugeren kan Distributionsselskabet og Forsyningspligtselskabet 
skriftligt indgå aftale om afvigelser fra Bilag 2. 

Kommunikationen i Bilag 2 skal ske ved EDI Kommunikation, i det omfang dette er foreskrevet i 
Forretningsprocesser for EDI Kommunikation på gasmarkedet, jf. punkt 4.2. Er der ikke foreskrevet 
EDI Kommunikation, skal Distributionsselskabet og Forsyningspligtselskabet anvende Anden Kom-
munikation i form af e-mail og/eller underrette mundtligt pr. telefon. 

Forsyningspligtselskabet har i visse situationer ret til at få forsyningen af et Målersted afbrudt og 
genåbnet, jf. punkt 7. Distributionsselskabet skal afbryde og genåbne på Forsyningspligtselskabets 
anmodning herom i overensstemmelse med punkt 7 og dette Bilag 2. 

Forsyningspligtselskabet afholder omkostningerne ved afbrydelse og genåbning i henhold til punkt 5 
i dette Bilag 2 og kan viderefakturere omkostningerne til Forbrugeren. Forsyningspligtselskabet le-
verer naturgas til Forbrugeren, indtil afbrydelsen er gennemført. 

De fleste afbrydelser skal søges gennemført i en Kvartalsmæssig Lukkerunde. De øvrige afbrydelser 
finder sted mellem de Kvartalsmæssige Lukkerunder. Der er forskellige regler for Timeaflæste og 
Ikke-timeaflæste Målersteder. 

Der er særlige dage, hvor Distributionsselskabet ikke afbryder, og der er særlige forhold, der kan 
begrunde, at Distributionsselskabet ikke er forpligtet til at gennemføre afbrydelsen, selvom den er 
planlagt i henhold til dette Bilag 2, punkt 2. Der henvises til dette Bilag 2, punkt 4. 

Ansvar og erstatning relateret til Leverandørskift og afbrydelse og genåbning fremgår af Gasleveran-
døraftalens punkt 9.1 og 9.3. 

2. Proces for afbrydelse 

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

a) Senest den 25. oktober hvert år sender Forsyningspligtselskabet ønsker til, hvornår de Kvar-
talsmæssige Lukkerunder skal gennemføres i det følgende kalenderår, til Distributionssel-
skabet. Hvis Distributionsselskabet ønsker at gennemføre Distributionsselskabets egne kvar-
talsmæssige lukkerunder på et andet tidspunkt, har Distributionsselskabet og Forsynings-
pligtselskabet en dialog med henblik på at afklare, om de kan gennemføres samtidig. Hvis 
de ikke kan gennemføres samtidig, fastlægger Distributionsselskabet, i hvilke perioder de 
Kvartalsmæssig Lukkerunder gennemføres, og underretter Forsyningspligtselskabet herom. 
Det afhænger bl.a. af det konkrete antal afbrydelser, om Distributionsselskabet kan gennem-
føre en Kvartalsmæssig Lukkerunde i løbet af én (1) eller to (2) uger.  

b) Senest 10 Arbejdsdage forud for den Kvartalsmæssige Lukkerunde sender Forsyningspligt-
selskabet en prognose over det forventede antal afbrydelser af henholdsvis Ikke-timeaflæste 
og Timeaflæste Målersteder til Distributionsselskabet. Distributionsselskabet sender senest 
2 Arbejdsdage efter modtagelsen af Forsyningspligtselskabets prognose besked til Forsy-
ningspligtselskabet, om Distributionsselskabet kan gennemføre den Kvartalsmæssige Luk-
kerunde i løbet af én (1) eller to (2) uger. Hvis den Kvartalsmæssige Lukkerunde gennem-
føres i løbet af to (2) uger, oplyser Distributionsselskabet Forsyningspligtselskabet om, 
hvilke geografiske områder der omfattes af lukkerunden i henholdsvis den første og den 
anden uge. Afbrydelsen af Timeaflæste Målersteder sker altid i den første uge, jf. punkt 2.3.1 
i dette Bilag 2, medmindre andet aftales skriftligt mellem Distributionsselskabet og Forsy-
ningspligtselskabet.    

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

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

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

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

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

h) Distributionsselskabet underretter Forsyningspligtselskabet om Distributionsselskabets af-
brydelse af forsyningen til et Målersted senest 1 Arbejdsdag efter afbrydelsen (tilslutnings-
status for Målerstedet ændres til afbrudt). Underretningen sker ved EDI Kommunikation. 
Såfremt Distributionsselskabet ikke afbryder forsyningen af et Målersted, underretter Distri-
butionsselskabet senest 1 Arbejdsdag efter den planlagte dag for afbrydelsen Forsynings-
pligtselskabet om baggrunden herfor, samt om hvornår Distributionsselskabet forventer at 
kunne afbryde. Underretningen skal ske ved Anden Kommunikation i form af e-mail.  

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

2.2 Afbrydelser uden for den Kvartalsmæssige Lukkerunde 

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

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

c) Endvidere finder dette Bilag 2, punkt 2.1 e) - i) anvendelse.  

2.3 Frister for Distributionsselskabets gennemførelse af afbrydelse 

2.3.1 Kvartalsmæssig Lukkerunde 

Ved Kvartalsmæssige Lukkerunder gennemfører Distributionsselskabet afbrydelserne af Målersteder 
i den periode, som er fastlagt i dette Bilag 2, punkt 2.1 a) og b).  
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For Ikke-timeaflæste Målersteder gennemfører Distributionsselskabet afbrydelserne i en periode, som 
ikke må overskride den Kvartalsmæssige Lukkerunde.  

For Timeaflæste Målersteder gennemfører Distributionsselskabet afbrydelserne inden for de første 4 
Arbejdsdage i den Kvartalsmæssige Lukkerunde, medmindre andet aftales skriftligt mellem Distri-
butionsselskabet og Forsyningspligtselskabet. 

2.3.2 Afbrydelser uden for den Kvartalsmæssige Lukkerunde 

Uden for Kvartalsmæssige Lukkerunder gennemfører Distributionsselskaberne afbrydelserne af Ikke-
timeaflæste Målersteder og Timeaflæste Målersteder i den periode, som er fastlagt i dette Bilag 2, 
punkt 2.2 a). 

2.3.3 Generelt 

Distributionsselskabet bestræber sig på, med de på tidspunktet for gennemførelsen værende ressour-
cer, at gennemføre afbrydelserne hurtigere, end det er forpligtet til i henhold til dette Bilag 2, punkt 
2.3.1 og 2.3.2. Distributionsselskabet er ikke forpligtet til at øge sin bemanding for at gennemføre en 
hurtigere afbrydelse. 

3. Proces for genåbning 

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

a) Forbrugeren kontakter Forsyningspligtselskabet vedrørende genåbning.  

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

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

d) Distributionsselskaber genåbner i perioden mandag til torsdag i tidsrummet 8.00-16.00 og 
fredag i tidsrummet 8.00-15.00. Genåbning kan ske samme dag, som Forsyningspligtselska-
bet anmoder herom, forudsat Forsyningspligtselskabet kontakter Distributionsselskabet pr. e-
mail med oplysning om genåbning af et Målersted senest kl. 11.00 i perioden mandag til tors-
dag og senest kl. 10.00 fredag. Hvis Forsyningspligtselskabet kontakter Distributionsselska-
bet med oplysning om genåbning af et Målersted efter kl. 11.00 i perioden mandag til torsdag 
og efter kl. 10.00 fredag, genåbner Distributionsselskabet senest Arbejdsdagen efter. 
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e) Distributionsselskabet underretter Forsyningspligtselskabet om Distributionsselskabets gen-
åbning af forsyningen til et Målersted senest 1 Arbejdsdag efter genåbningen (tilslutningssta-
tus for Målerstedet ændres til tilsluttet). Underretningen sker ved EDI Kommunikation. Så-
fremt Distributionsselskabet ikke genåbner forsyningen af et Målersted, underretter Distribu-
tionsselskabet hurtigst muligt Forsyningspligtselskabet om baggrunden herfor, samt om hvor-
når Distributionsselskabet forventer at kunne genåbne. Underretningen skal både ske mundt-
ligt pr. telefon og ved Anden Kommunikation i form af e-mail. 

f) Har forsyningen af et Målersted været afbrudt i mere end seks måneder, kan Distributionssel-
skabet af sikkerhedsmæssige årsager stille krav om, (i) at Forbrugeren får gennemført et ser-
viceeftersyn af gasinstallationen, (ii) at eftersynet foretages af en autoriseret vvs-installatør, 
og (iii) at vvs-installatøren har meddelt Distributionsselskabet, at serviceeftersynet er gen-
nemført med tilfredsstillende resultat, inden Distributionsselskabet genåbner.   

4. Gennemførelse af afbrydelse og genåbning 

4.1 Dage hvor Distributionsselskabet ikke afbryder 

Distributionsselskabet afbryder ikke følgende dage: 

a) fredag, lørdag og søndag; 

b) helligdage og dagen før en helligdag; 

c) dagen efter Kristi Himmelfartsdag; 

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

e) dagene mellem jul og nytår. 

4.2 Særlige forhold som indebærer, at Distributionsselskabet ikke afbryder 

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

a) Distributionsselskabet ikke kan få fysisk adgang til Målerstedet;  

b) Forbrugeren udviser truende adfærd; 

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

d) Forbrugeren virker senil eller udviser på anden vis en hjælpeløs adfærd;  
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e) ejendommen ser forladt ud, og der er frost eller udsigt til frost, da dette kan give skader på 
ejendommen; eller 

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

Hvis Distributionsselskabet ikke kan få fysisk adgang til Målerstedet, jf. dette Bilag 2, punkt 4.2 a), 
overdrages sagen til Fogedretten. 

Hvis Forbrugeren udviser truende adfærd, jf. dette Bilag 2, punkt 4.2 b), forlader teknikeren Måler-
stedet. Distributionsselskabet afgør, om det selv på ny vil forsøge at gennemføre afbrydelsen, eller 
om afbrydelse forudsætter Fogedrettens medvirken. 

Hvis børn under 15 år er alene hjemme på ejendommen med Målerstedet, jf. dette Bilag 2, punkt 4.2 
c), overdrages sagen til Fogedretten. 

Hvis Forbrugeren virker senil eller på anden vis udviser en hjælpeløs adfærd, jf. dette Bilag 2, punkt 
4.2 d), underretter Distributionsselskabet Forsyningspligtselskabet. Forsyningspligtselskabet afgør, 
om sagen skal overdrages til Fogedretten. Forsyningspligtselskabet kontakter eventuelt kommunen 
vedrørende en aftale om betaling for den fremtidige gasforsyning. Hvis Distributionsselskabet bliver 
opmærksom på særlige forhold, som er omfattet af en underretningsforpligtelse i lovgivningen, un-
derretter Distributionsselskabet den relevante myndighed.  

Hvis ejendommen ser forladt ud, og der er frost eller udsigt til frost, jf. dette Bilag 2, punkt 4.2 e), 
undersøger Forsyningspligtselskabet, om andre end Forbrugeren skal kontaktes, inden afbrydelse kan 
gennemføres. Forsyningspligtselskabet meddeler Distributionsselskabet, om afbrydelsen skal gen-
nemføres. Distributionsselskabet skal gennemføre afbrydelsen uden ugrundet ophold. Forsynings-
pligtselskabet og Distributionsselskabet aftaler tidspunktet for afbrydelse mundtligt pr. telefon og ved 
Anden Kommunikation i form af e-mail med henblik på, at Forsyningspligtselskabet om nødvendigt 
kan underrette Forbrugeren m.fl. om det nye afbrydelsestidspunkt.  

Hvis Distributionsselskabet ikke kan nå de planlagte afbrydelser som følge af vejrlig eller andre for-
mer for Force Majeure, jf. dette Bilag 2, punkt 4.2 f), skal Distributionsselskabet gennemføre afbry-
delsen uden ugrundet ophold. Forsyningspligtselskabet og Distributionsselskabet aftaler tidspunktet 
for afbrydelse mundtligt pr. telefon og ved Anden Kommunikation i form af e-mail med henblik på, 
at Forsyningspligtselskabet om nødvendigt kan underrette Forbrugeren om det nye afbrydelsestids-
punkt.    

Distributionsselskabet er ikke ansvarligt for Forsyningspligtselskabets tab som følge af, at Distribu-
tionsselskabet ikke kan afbryde forsyningen grundet forholdene i dette Bilag 2, punkt 4.2. 
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4.3 Kontakt til Forsyningspligtselskabet mm. 

Hvis Forbrugeren gør indsigelser i forbindelse med afbrydelse af Målerstedet, kontakter Distributi-
onsselskabet Forsyningspligtselskabet pr. telefon. Forsyningspligtselskabet afgør, om Distributions-
selskabet skal gennemføre afbrydelsen. 

Distributionsselskabet må ikke tage imod kontant betaling hos Forbrugeren. Forbrugeren kan heller 
ikke undgå afbrydelse ved at gennemføre bankoverførsel eller lignende under lukkebesøget. 

I perioderne, hvor Distributionsselskabet gennemfører afbrydelser og genåbninger, jf. punkt 2 og 3 i 
dette Bilag 2, er Forsyningspligtselskabet ansvarlig for at besvare eventuelle henvendelser fra Distri-
butionsselskabet i tidsrummet kl. 8.00-16.00, om betaling, indgået betalingsaftale eller anden sikker-
hedsstillelse mm., som måtte vedrøre en Forbruger. Forsyningspligtselskabet er ansvarlig for regi-
strering af betaling. 

4.4 Fogedrettens bistand til gennemførelse af afbrydelse 

Distributionsselskabet fastlægger efter høring af Forsyningspligtselskabet, hvordan Fogedrettens bi-
stand til at gennemføre afbrydelsen rekvireres. Distributionsselskabet underretter Forsyningspligtsel-
skabet om den valgte proces. 

5. Betaling 

Såfremt afbrydelse og genåbning udelukkende sker på Forsyningspligtselskabets anmodning, afhol-
der Forsyningspligtselskabet omkostningerne ved afbrydelse og genåbning, herunder det til enhver 
tid gældende gebyr for afbrydelse og genåbning. 

Såfremt Forsyningspligtselskabet anmoder Distributionsselskabet om at afbryde forsyningen på et 
Målersted, som Distributionsselskabet også planlægger at afbryde, afholder Distributionsselskabet 
omkostningerne ved afbrydelsen. Distributionsselskabet afholder også omkostningerne ved en efter-
følgende genåbning. Distributionsselskabet viderefakturerer omkostningerne ved afbrydelsen og gen-
åbningen til Forbrugeren. Hvis Distributionsselskabet ikke opnår betaling af Forbrugeren, kan Distri-
butionsselskabet opkræve halvdelen af Forbrugerens manglende betaling for afbrydelse og genåbning 
af Forsyningspligtselskabet.  

6. Betalingsbetingelser 

Vederlaget for afbrydelser og genåbninger, som udelukkende sker på Forsyningspligtselskabets an-
modning, faktureres efter Distributionsselskabets gældende betalingsbetingelser. 
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Vederlaget for afbrydelser og genåbninger, som Forsyningspligtselskabet anmoder om, og som Di-
stributionsselskabet også selv har planlagt at afbryde og genåbne, faktureres efter Distributionssel-
skabernes gældende betalingsbetingelser, efter omkostningerne er opgjort i henhold til punkt 5 i dette 
Bilag 2. 

Ved for sen betaling beregnes morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser herom. 

7. Kontaktoplysninger 

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


