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1. Generelt 
I medfør af § 5.2 i Regler for Gasdistribution kan Forbrugere med Timeaflæste Målersteder 
vælge at have to Gasleverandører knyttet til det samme Målersted. 
 
Når der er knyttet to Gasleverandører til ét Timeaflæst Målersted, har det blandt andet føl-
gende konsekvenser for Gasleverandørerne: 

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

 Gasleverandøren kan kun meddele leverandørskift ved brug af Anden Kommunikation 
 
Af § 2.1 i distributionsbetingelserne for Timeaflæste Målersteder fremgår, at der maksimalt kan 
registreres to Gasleverandører til ét målersted. Hvis Forbrugeren ønsker, at to Gasleverandø-
rer forsyner ét Målersted, skal Forbrugeren rette henvendelse til HMN GasNet P/S (GasNet) 
med henblik på, at der indgås særskilt aftale herom. 
 
I det følgende beskrives de nærmere regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Måler-
sted. 
 
2. Aftalen om to Gasleverandører til ét Målersted 
Hvis en Forbruger ønsker to Gasleverandører til ét Målersted, skal der på Forbrugerens initiativ 
aftales særlige betingelser herfor med Distributionsselskabet. De særlige betingelser fastlæg-
ges i Distributionsaftalen mellem Forbrugeren og Distributionsselskabet. 
 
Forbrugeren skal skriftligt, og med et varsel på mindst én måned rette henvendelse til Distribu-
tionsselskabet med henblik på indgåelse af aftale om to Gasleverandører til ét Målersted. For-
brugeren skal i den forbindelse meddele GasNet: 

 På hvilke(t) Målersted(er) der ønskes to leverandører 
 Hvilke to Gasleverandører (identificeret ved deres selskabsnavne og GLNnumre) der 

ønskes knyttet til det enkelte målersted 
 Ønsket princip for fordeling af timeforbrug på de to Gasleverandører 
 Tidspunktet for ønsket ikrafttrædelse af ordningen 

 
I Distributionsaftalen fastlægges bl.a. hvilke to Gasleverandører, der ønskes knyttet til det en-
kelte Målersted, samt principperne for fordeling af Målerstedets naturgasforbrug på de to Gas-
leverandører. Indholdet af bestemmelserne vedrørende to Gasleverandører til ét Målersted i 
Distributionsaftalen er nærmere beskrevet i bilag 1. 
 
En aftale om to Gasleverandører til ét Målersted kan ændres eller opsiges på Forbrugerens for-
anledning med et varsel på højst to og mindst én Måned. 
 
3. Opgørelse og oplysning om forbrug på Målersteder med to Gasleverandører 
Forbruget på de fysiske Målersteder omfattet af aftalen om to Gasleverandører til ét Målersted 
opgøres og meddeles efter følgende regler. 
 
GasNet fordeler timeforbruget på Målersteder med to Gasleverandører i overensstemmelse 
med de i Distributionsaftalen fastlagte principper. Timeforbruget fordeles på to Fordelingsmå-
lersteder, som tildeles hvert sit GSRN-nummer. 
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GasNet opgør og meddeler de to Gasleverandører forbruget på de respektive Fordelingsmåler-
steder i overensstemmelse med kapitel 9 i Regler for Gasdistribution (Grundlaget for Gasleve-
randørens afregning med Forbrugeren). De to Gasleverandører modtager således ikke oplys-
ning om timeforbruget på det fysiske Målersted. 
 
GasNet inkluderer forbruget på et Fordelingsmålersted i det timeaflæste forbrug i overensstem-
melse med kapitel 10 i Regler for Gasdistribution (Grundlaget for afregning af timeaflæst for-
brug mellem aktørerne). Det er således forbruget på Fordelingsmålerstederne og ikke det regi-
strerede forbrug på det timeaflæste Målersted med to Gasleverandører, som indgår i opgøret 
af forbruget på de respektive timeaflæste forbrugerporteføljer. 
 
Forbrugeren faktureres uændret af Distributionsselskabet på baggrund af det målte forbrug på 
det fysiske Målersted. 
 
4. Skift af Gasleverandør på Målersteder med to Gasleverandører 
Så længe der er to Gasleverandører til ét Målersted, suspenderes de normale regler for skift af 
Gasleverandør på følgende måde: 

 Det er ikke muligt at gennemføre EDI-baseret leverandørskifte på de fysiske Målerste-
der, som er omfattet af en aftale om to Gasleverandører til ét Målersted. GasNet skal 
derfor afvise eventuelle EDI-baserede leverandørskifteanmodninger på de fysiske Må-
lersteder 

 Forbrugeren skal anmode GasNet om skift af Gasleverandør samt ændring af forde-
lingsprincipper på Målersteder med to Gasleverandører. Anmodningen sker ved brev, 
e-mail eller anden ikke EDI-baseret kommunikation, og skal ske sendes senest den 
10.  Arbejdsdag før det Gasdøgn, hvor Leverandørskiftet skal træde i kraft. I anmod-
ningen skal Forbrugeren angive hvilket Målersted og hvilket Fordelingsmålersted leve-
randørskift skal foretages på samt identificere såvel hidtidig som ny Gasleverandør 

 Alle leverandørskift på Målersteder med to Gasleverandører samt ændring af forde-
lingsprincipper mellem de to Gasleverandører aftales i Distributionsaftalens bestem-
melser om to Gasleverandører til ét Målersted 

 
Ved ophør af en aftale om to Gasleverandører til ét Målersted genaktiveres muligheden for 
Gasleverandørskifte ved EDI-baseret kommunikation på det pågældende Målersted. 
 
5. Information 
Når der er indgået aftale mellem Forbruger og GasNet om to Gasleverandører til ét Målersted 
underretter GasNet hver af de to Gasleverandører om, 

• at GasNet efter ønske fra Forbrugeren har indgået aftale om to Gasleverandører til 
ét Målersted  

• at der på Målerstederne (Målersteder omfattet af aftalen nævnes ved deres Måler-
stedsnummer) derfor vil være to Gasleverandører pr. skæringsdatoen for aftalens 
ikrafttræden  

• at det ikke vil være muligt for Gasleverandøren at aktivere EDI-baseret leverandør-
skift på de pågældende Målersteder  

• at Forbrugeren meddeler og aktiverer eventuelle Gasleverandørskift på de omfat-
tede Målersteder overfor GasNet 

• at GasNet fordeler forbruget på de omfattede Målersteder mellem de to Gasleve-
randører efter principper fastlagt af Forbrugeren, og at Gasleverandørerne derfor 
ikke længere vil modtage forbrugsopgørelser for de pågældende Målersteder 

• det særlige timeforbrugsnummer GasNet benytter overfor den pågældende Gasle-
verandør ved fremsendelse af forbrugsdata, så længe der er to Gasleverandører til 
målerstedet 
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Distributionsselskabet informerer endvidere i relevant omfang i tilfælde af ændring af aftalen 
om to Gasleverandører til ét Målersted (herunder skift af Gasleverandør samt ændring af forde-
lingsprincipper) samt aftalen ophævelse eller udløb. 
 
Distributionsbevillingshaver har derudover ingen forpligtelser i forhold til de to 
Gasleverandører til samme Målersted. 
 
Det er Forbrugerens ansvar at tilrettelægge køb af naturgas hos de to Gas-leverandører i over-
ensstemmelse med de med Distributionsselskabet aftalte principper for fordeling af naturgas-
forbruget mellem de to Gasleverandører. 
 
Gasleverandøren kan ikke rette krav mod Distributionsselskabet som følge Forbrugerens ind-
gåelse af aftale om to Gasleverandører til ét Målersted, selvom aftalen måtte være i strid med 
Gasleverandørens forsyningsaftale med Forbrugeren. Eventuelle tvister mellem Forbrugeren 
og Gasleveran-døren er Distributionsselskabet uvedkommende. 
 
Gasleverandøren har – uanset ovenstående – ret til at benytte sig af regler i kapitel 7.3 i Regler 
for Gasdistribution (Gasleverandørens ophør af forsyningen på ét Målersted). 
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Bilag 1: Bestemmelser i distributionsaftalen om to Gasleverandører til ét Målersted. 
 
1. Fysiske målersteder omfattet af aftalen 
Aftalen omfatter følgende fysiske målersteder: 

• (Målerstedsnummer 1) 
• (Målerstedsnummer 2) 

 
2. Fordelingsmålersteder og leverandørtilknytning 
Gasleverandører som tilknyttes de enkelte målersteder, samt de GSRN-numre der anvendes til 
hver leverandør i forbindelse med opgørelse og fremsendelse af 
timeforbrug (Fordelingsmålersteder) så længe der er to leverandører til de(t) pågældende må-
lersted(er) er: 
 

Målerstedsnr. 
(GSRN-nummer) 

Fordelingsmålersted 
(GSRN-nummer)

Gasleverandør 
Navn

Gasleverandør 
(GLN nummer) 

Målerstedsnummer 
1 

Målerstedsnummer 
2 

   
Skift af Gasleverandør på Målersteder med to Gasleverandører kan kun ske efter skriftlig an-
modning herom fra [Forbruger]. Anmodningen skal inde-holde oplysning om, på hvilket Måler-
stedsnummer og Fordelingsmålersted leverandørskifte ønskes foretaget, samt navn på såvel 
hidtidig som ny leverandør. 
 
3. Principper for fordeling af forbrug 
I kapitlet beskrives principperne for fordeling af det målte forbrug på det eller de fysiske Måler-
steder omfattet af aftalen. Det kan f.eks. være 
 
Princip 1: Aftalt fast fordelingsnøgle 
Gasforbruget på [målerstedsnummer] fordeles pro rata mellem [leverandør 1] og [leverandør 2] 
i forholdet [procentsats 1]/[procentsats 2]. 
Alternativt: Gasforbruget på [målerstedsnummer] fordeles med xx kWh/time til [leverandør 1] 
og det resterende forbrug (kWh/time) til [leverandør 2]. 
 
Princip 2: Løbende variabel fordeling 
Gasforbruget time for time fordeles løbende efter [Forbrugers] anvisninger. 
[Forbrugers] anvisninger skal være skriftlige og skal være [Distributionsbevillingshaver] i 
hænde senest 18 timer før gasdøgnets start. Såfremt [Distributionsbevillingshaver] ikke modta-
ger anvisning fra [Forbruger] anvendes fordelingen fra det foregående døgn. 
 
4. Aftaleperiode 
Aftalen løber fra ………. til …………. 
Aftalen kan opsiges eller ændres med en måneds frist den 1. i en måned. 
 


