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1. Distributionstarif og energisparebidrag
1.1. Distributionstarif
Distributionstariffen er gældende for alle brugere af selskabets distributionsnet, jf. dog pkt. 1.2.
Tabel 1: Distributionstariffen 2017 og 2018
2017

2018

Administrationsbidrag pr. år
- alle kunder

kr./år

300,00

300,00

Variabel betaling
-trin

0 - 6.000 m³

kr./m³

0,590

0,590

-trin

6 - 20.000 m³

kr./m³

0,590

0,590

-trin

20 - 75.000 m³

kr./m³

0,590

0,590

-trin

75 - 150.000 m³

kr./m³

0,347

0,347

-trin

150 - 300.000 m³

kr./m³

0,214

0,214

-trin

300 - 500.000 m³

kr./m³

0,153

0,153

-trin

500 - 800.000 m³

kr./m³

0,153

0,153

-trin

0,8 - 10 mio. m³

kr./m³

0,153

0,153

-trin

10 - 35 mio. m³

kr./m³

0,153

0,153

-trin

35 mio. m³ -

kr./m³

0,143

0,143

Distributionstariffen i tabel 1 er udarbejdet i henhold til GasNets ”Principper for fastlæggelse af
distributionstariffer samt betingelser og vilkår for benyttelse af distributionssystem”, som GasNet har anmeldt til Energitilsynet den 6. november 2012, og som Energitilsynet har godkendt
den 21. december 2012.
1.2. Tidsbegrænset tarif for nye timeaflæste kunder
Nye timeaflæste kunder kan i stedet for den ordinære tarif vælge at betale en lav variabel tarif
mod til gengæld at betale alle distributionsselskabets omkostninger forbundet med tilslutningen
til GasNets distributionsnet. De nærmere betingelser for opnåelse af denne tarif er anført i pkt.
2.2.
Det bemærkes, at den tidsbegrænsede tarif højst kan gælde i 10 år, hvorefter kunden overgår
til den ordinære distributionstarif anført under pkt. 1.1.
Energitilsynet har godkendt denne tarif den 27. september 2013.
Tabel 2: Tidsbegrænset tarif i 2017 og 2018 for nye timeaflæste kunder.
2017
2018
- administrationsbidrag

Kr./år

300,00

300,00

- variabel betaling

Kr./m³

0,081

0,083
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1.3. Energisparebidrag
Ud over distributionstariffen betaler alle kunder - bortset fra fjernvarmeselskaber og gastankstationer - et energisparebidrag i henhold til nedenstående tabel 3.
Tabel 3: Energisparebidrag 2017 og 2018.
2017

2018

-trin

0

-

6.000 m³

kr./m³

0,258

0,258

-trin

6

- 20.000 m³

kr./m³

0,258

0,258

-trin

20

- 75.000 m³

kr./m³

0,239

0,239

-trin

75

- 150.000 m³

kr./m³

0,135

0,135

-trin

150

- 300.000 m³

kr./m³

0,076

0,076

-trin

300

- 500.000 m³

kr./m³

0,059

0,059

-trin

500

- 800.000 m³

kr./m³

0,059

0,059

-trin

0,8

- 10 mio. m³

kr./m³

0,059

0,059

-trin

10

- 35 mio. m³

kr./m³

0,041

0,041

-trin

35 mio. m³ -

kr./m³

0,039

0,039
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2.

Brugerbetalinger og gebyrer mv.

Betaling (kr.)
Betaling for stikledning

Forventet årsforbrug <=6.000 m³ - indfyret effekt ≤135kW

Over 50 meter uden for naturgasområde

A-stik > 6.000 m3 (effekt ≤ 135 kW)

B-stik effekt > 135 kW
Tillæg for etablering af hastestik
Tillæg for opsætning af fritstående målerskab
Betaling for frakobling af naturgaskunder

A-stik ≤ 6.000 m3 (effekt ≤ 135 kW)

A-stik hvor kunden betaler anden entreprenør for at forestå
jordarbejdet efter nærmere aftale

Øvrige stik (B-stik)/samtidig konvertering af flere A-stik
Betaling for omlægning/ændring af stikledning

A-stik (GasNet forestår jordarbejdet)

A-stik (kunden/entreprenøren forestår jordarbejdet)

Øvrige stik (B-stik)
Betaling for midlertidig fjernelse og retablering af stikledning

A-stik (GasNet forestår jordarbejdet)

A-stik (kunden forestår jordarbejdet)

Øvrige stik (B-stik)
Betaling for ledningspåvisning

Påvisning af stikledning

Påvisning af distributionsnet (0 - 100 meters længde)

Påvisning af fordelingsledning
Betaling for midlertidig nedtagning/efterflg. genopsætning af måler

Nedtagning af G1,6 – G4-måler (villakunder/andre mindre
kunder)

Genopsætning af G1,6 – G4-måler (villakunder/andre mindre kunder)

Nedtagning og genopsætning – øvrige målere (større kunder)
Betaling for ændring fra indendørs til udendørs målerinstallation (G4)

Uden jordarbejde

Inkl. ændring af stik i jord
Betaling for kontrol af gasmåler

Udskiftning og kontrol af måler (G1,6 – G25)

Udskiftning og kontrol af måler – øvrige målere

Enhed
Pr. stik
Pr. meter
Pr. stik
Pr. stik
Pr. stik
Pr. skab

Ekskl.
moms

Inkl.
moms

12.000,00
15.000,00
160,00
200,00
Uden beregning
Investeringskriterium
2.000,00
2.500,00
2.000,00
2.500,00

Pr. stik
Pr. stik

6.560,00
4.320,00

8.200,00
5.400,00

Pr. stik

Efter særskilt aftale

Pr. stik
Pr. stik
Pr. stik

8.200,00
6.560,00
5.400,00
4.320,00
Efter særskilt aftale

Pr. stik
Pr. stik
Pr. stik

15.000,00
12.000,00
12.400,00
9.920,00
Efter særskilt aftale

Pr. stik
Pr. bestilling
-

720,00
900,00
1.120,00
1.400,00
Uden beregning

Pr. måler

300,00

Pr. måler
Pr. måler

300,00
375,00
Efter regning

2.400,00
6.560,00

Pr. måler
Pr. måler
Pr. måler
Pr. måler

375,00

3.000,00
8.200,00

800,00
1.000,00
Efter regning
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Betaling (kr.)

Enhed

Ekskl.
moms

Betaling for etablering af signaler eller pulser fra gasmålesystem til kundens anlæg
Udskiftning af måler

Målerudskiftning G4
Pr. måler

Målerudskiftning G6
Pr. måler

Målerudskiftning G10
Pr. måler

Målerudskiftning G16
Pr. måler

Målerudskiftning G25
Pr. måler
Montering af pulsgiver
Pr. måler
Montering af pulsudgangskort (fjernaflæste)
Pr. måler
Tilslutning af kundens kabel

digitale signaler
Pr. måler

analoge signaler
Pr. måler
Betaling for fjernaflæsning af gasmålesystem

Gasmålesystemer med konverteringsudstyr
Pr. måned

Bælggasmåler
Pr. måned
Betaling for forgæves kørsel
Pr. gang
Betaling for håndtering af 2 leverandører på ét målersted

Fast fordeling i hele perioden (>1 måned)
Pr. måned

Daglig tilpasning af fordeling
Pr. måned

Ugentlig tilpasning af fordeling
Pr. måned

Månedlig tilpasning af fordeling
Pr. måned
Betaling for forbrugsdata fra timeaflæste forbrugssteder
Daglig fremsendelse

1. målersted
Pr. måned

Pr. efterfølgende målersted
Pr. måned
Ugentlig fremsendelse

1. målersted
Pr. måned

Pr. efterfølgende målersted
Pr. måned
Månedlig fremsendelse

1. målersted
Pr. måned

Pr. efterfølgende målersted
Pr. måned
Betaling for ad hoc forespørgsler på historiske naturgasdata fra timeaflæste målersteder

Startbetaling inkl. forbrugsdata fra 1. målersted
Pr. forespørgs.

Forbrugsdata pr. efterfølgende målersted
Pr. forespørgs.
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Inkl.
moms

2.800,00
3.065,00
5.793,00
5.793,00
6.043,00
1.918,00
3.137,00

3.500,00
3.831,25
7.241,25
7.241,25
7.553,75
2.397,50
3.921,25

1.700,00
2.700,00

2.125,00
3.375,00

432,00
344,00
720,00

540,00
430,00
900,00

393,00
1.844,00
605,00
485,00

491,25
2.305,00
756,25
606,25

2.900,00
2.356,00

3.625,00
2.945,00

1.996,00
1.450,00

2.495,00
1.812,50

1.270,00
725,00

1.587,50
906,25

780,00
145,00

975,00
181,25

2.1. Betaling for stikledninger for kunder med et forventet forbrug på eller under 6.000
m³ årligt og indfyret effekt ≤135 kW
Nye kunder betaler et bidrag til etablering af stikledning. Specielt for bygninger beliggende
hverken i naturgasforsyningsområde eller byggemodningsområde gælder, at der udover betalingen for stikledning betales et beløb pr. løbende meter, der er ud over 50 meter fra distributionsledningen. Beløbet betales forud.
Såfremt den pågældende kunde ikke skal anvende naturgas til opvarmning, men alene til andre naturgasforbrugende apparater (komfur, grill, pejs, mv.) betaler kunden de faktiske omkostninger ved anlæg af stikledningen.
I byggemodningsområder afholdes de faktiske omkostninger ved anlæg af distributionsledninger af byggemodneren. Hvis betalingen overstiger 50.000 kr. inkl. moms, skal hele beløbet betales forud, eller betaleren skal oprette en anfordringsgaranti.
Betaling (kr.)
Stikledningsbetaling (pr. stik)
Betaling pr. løbende meter ud over 50 m (kun uden
for områder udlagt til naturgasforsyning)

Ekskl. moms

Inkl. moms

12.000,00

15.000,00

160,00

200,00
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2.2. Betaling for stikledninger og evt. distributionsledning for kunder med et forventet
forbrug over 6.000 m³ årligt eller B-stik (indfyret effekt > 135 kW)
Der betales ikke for etablering af A-stik (indfyret effekt på max. 135 kW). En forudsætning herfor er dog

at kunden har påbegyndt gasforbrug senest 3 måneder efter stiketablering

at kunden 15 måneder efter påbegyndt forbrug har haft et forbrug på mindst 6.000 m³
i den foregående 12 måneders periode
Såfremt disse betingelser ikke opfyldes, opkræves kunden den under pkt. 2.1 nævnte betaling
for etablering af stikledning.
For øvrige stik (B-stik - effekt > 135 kW) kan vælges mellem 2 alternative betalingsformer:
2.2.1. Kunden afholder alle omkostninger ved etablering af stikket
Såfremt kunden er timeaflæst og omkostningerne ved etablering af stikket er mere end
200.000 kr. (ekskl. moms) kan kunden vælge selv at betale alle omkostningerne ved etablering
af stikket og i den efterfølgende 10-års periode betale den tidsbegrænsede tarif for nye timeaflæste kunder, jf. pkt. 1.2.
En forudsætning herfor er dog, at der ikke har været et gasaftag på den pågældende ejendom i
en forudgående periode på 36 måneder.
2.2.2. Kunden betaler et anlægsbidrag
Et eventuelt anlægsbidrag fastsættes som forskellen mellem omkostningerne i forbindelse med
etableringen af stikledningen og evt. distributionsledning og nutidsværdien af de forventede distributionsindtægter fratrukket de gennemsnitlige direkte driftsomkostninger, der er forbundet
med forsyning af den pågældende kundetype.
Den betragtede periode er 10 år for centralvarmeanlæg og maksimalt 7 år for øvrige anlæg.
I beregningen indgår følgende parametre:

Den forventede transportindtægt fra den pågældende kunde på grundlag af den forventede afsætning i henhold til distributionsaftale / distributionstilsagn og GasNets forventede distributionstariffer i den betragtede periode

Beregnede driftsomkostninger i henhold til faste satser vedrørende ledningslængde
og målerstørrelse

En real kalkulationsrente på pt. 2 %
GasNet foretager en risikovurdering i de enkelte tilfælde. Risikovurderingen kan indebære, at

Afskrivningsperioden, der lægges til grund for rentabilitetsberegningen bliver kortere,
medmindre kunden stiller bankgaranti for den resterende del af perioden

Der indgås aftale med kunden om en årlig minimumsbetaling

Der indgås aftale om anden sikkerhed, der efter GasNets vurdering sikrer distributionsindtægterne
Betalingen kan efter en konkret risikovurdering af den enkelte kunde ske som et tillæg til distributionstariffen. I disse tilfælde nedskrives etableringsomkostningerne med tillæg af ovennævnte årlige driftsomkostninger med årets distributionsbetaling. Nedskrivningen foretaget årligt. Tillægget til distributionsbetalingen ophører, når etableringsomkostningerne inkl. de tillagte
driftsomkostninger er fuldt nedskrevet, dog senest efter 7 henholdsvis 10 år. Såfremt etableringsomkostningerne inkl. tilskrevne driftsomkostninger ikke er fuldt nedskrevet efter 7 henholdsvis 10 år, forfalder det manglende beløb til betaling på dette tidspunkt.
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Såfremt beløbet ikke betales som et tillæg til distributionstariffen, skal beløbet betales forud,
eller der skal stilles en anfordringsgaranti, hvis beløbet overstiger 50.000 kr.
Specielt for byggemodningsområder gælder, at de faktiske omkostninger ved anlæg af distributionsledninger afholdes af byggemodneren. Hvis betalingen overstiger 50.000 kr. inkl. moms,
skal hele beløbet betales forud, eller der skal stilles en anfordringsgaranti. Muligheden for at
betalingen sker via et tillæg til distributionstariffen gælder ikke byggemodningsområder.
Betaling pr. stik (kr.)

Ekskl. moms

Inkl. moms

A-stik (max. indfyret effekt <= 135 kW)

Uden beregning

B-stik (max. indfyret effekt > 135 kW)

Investeringskriterium
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2.3. Tillæg for etablering af hastestik (gælder kun A-stik)
GasNets leveringstid for anlæg af stikledning fra gadeledning til husmur er normalt 6 til 8 uger.
Leveringstiden har baggrund i den planlægning, som GasNet og den eksterne entreprenør,
som forestår selve anlægsarbejdet, udfører for at kunne optimere og dermed billiggøre anlægsaktiviteten mest muligt.
Imidlertid opstår der med jævne mellemrum den situation, at den kommende naturgaskunde –
trods kendskab til den gældende leveringstid for etablering af gasstik - med meget kort varsel
har behov for/ønsker forsyning med naturgas.
Ligeledes oplever GasNet i forbindelse med nybyggeri, at den kommende kunde/byggefirmaet
ikke har indsendt en tilslutningsaftale, hvorfor GasNet i disse tilfælde må suspendere planlægningen for anlæg af stik for at undgå, at den pågældende ejendom står uden opvarmningsmulighed ved indflytning.
I ovennævnte situationer imødekommer GasNet allerede i størst mulig udstrækning kundens
behov/ønsker. En sådan imødekommelse påfører imidlertid GasNet ekstraomkostninger. Årsagen hertil er, at GasNet og den eksterne entreprenør skal ændre i den allerede lagte plan for
stiketablering, hvilket påfører begge parter ekstraomkostninger.
Meromkostningen ved at anlægge en stikledning hurtigere end den aktuelt normale leveringstid
udgør for A-stik (effekt ≤ 135 kW) følgende beløb:
Tillæg pr. stik (kr.)
Etablering af hastestik (A-stik)

Ekskl. moms
2.000,00

Inkl. moms
2.500,00
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2.4. Tillæg for opsætning af fritstående målerskab
Gasmåleren opsættes normalt i et skab på husmuren udendørs. Såfremt opsætning af målerskab på husmuren udendørs ikke er muligt uden overtrædelse af gældende krav til afstanden til
døre eller vinduer, eller ejendommen er fredet, placerer GasNet målerskabet på et fritstående
stativ uden særskilt beregning.
Imidlertid er der kommende naturgaskunder, der af æstetiske eller andre årsager ikke ønsker
målerskabet opsat på husmuren udenfor.
GasNet vil gerne i rimeligt omfang imødekomme disse potentielle kunders ønsker. En sådan
imødekommelse er imidlertid forbundet med ekstraomkostninger for GasNet i forbindelse med
gasforsyningen. Imod betaling af disse ekstraomkostninger etablerer GasNet et fritstående målerskab, såfremt følgende betingelser er opfyldt:




GasNet skal godkende placeringen af det fritstående skab, der skal være synligt og
med uhindret adgang samt i rimelig afstand til den bygning, der skal gasforsynes
Arbejdet med at anlægge stikket til det fritstående skab må ikke være mere vanskeligt
end anlæg af stikledning til et normalt skab på husmur
Kunden betaler udgiften til etablering af ledning mellem det fritstående skab og husmuren og accepterer, at denne ledning henligger for kundens egen risiko og ansvar

Tillæg pr. målerskab (kr.)
Opsætning af fritstående målerskab

Ekskl. moms
2.000,00

Inkl. moms
2.500,00
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2.5. Betaling for frakobling af naturgaskunder
Såfremt en Forbruger overgår til anden varmeforsyning eller af anden årsag ikke har aftaget
naturgas i et år eller mere, kan GasNet kræve gasforsyningen til målerstedet afbrudt med det
samme og Gasforsyningsanlægget fjernet.
Det sker ved en afkobling af stikledningen fra gadeledningen samt fjernelse af kundens måler
og regulator, herunder det tilhørende skab, samt afskæring af opføringsrør.
For A-stik til gasinstallationer op til 135 kW er der en fast betaling, der inkluderer følgende i forbindelse med frakoblingen.

Opgravning, hvor stikledningen er tilkoblet gadeledningen

Afbrydelse af stikledningen fra gadeledning

Efterfølgende retablering inkl. evt. lægning af fliser/asfaltretablering ved gadeledning

Fjernelse af måler og regulator ved hus, herunder tilhørende skab

Afskæring af opføringsrør ved hus lige under jordoverflade
Gasrøret mellem gadeledning og opføringsrør fjernes normalt ikke, ligesom GasNet ikke foretager retablering af kundens ejendom eller havneareal, som fx. huller i murværk, manglende fliser/asfalt under gasskab, mv.
Såfremt kunden selv eller et fjernvarmeselskab forestår gravning og retablering, reduceres prisen. Det er dog en forudsætning, at de, der skal forestå gravningen, har de fornødne uddannelser (jf. arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 163 af 30. april 1980), har fået en gravetilladelse
hos vejmyndigheden, ligesom gravningen skal overholde GasNets gravespecifikationer.
For større naturgasforbrugere (B-stik til installationer over 135 kW) eller et større antal A-stik,
der konverteres samtidigt, foretager GasNet en konkret beregning af selskabets omkostninger,
og der indgås særskilt aftale med kunden/kunderne om frakoblingsgebyrets størrelse.
Betaling pr. stik (kr.)

Ekskl. moms

Inkl. moms

A-stik (GasNet forestår jordarbejdet)

6.560,00

8.200,00

A-stik (kunden betaler anden entreprenør for at forestå jordarbejdet efter nærmere aftale)
B-stik /samtidig konvertering af flere A-stik

4.320,00

5.400,00

Særskilt aftale
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2.6. Betaling for omlægning/ændring af stikledning
Som hovedregel sker omlægning/ændring af A-stik til gasinstallationer op til 135 kW til en fast
betaling. Såfremt omlægning/ændring af stikledning er særlig byrdefuld for GasNet, udføres arbejdet dog efter regning.
Omlægning/ændring af øvrige stik betales efter særskilt aftale.
Betaling pr. stik (kr.)
Omlægning/ændring af A-stik (GasNet forestår jordarbejdet)
Omlægning/ændring af A-stik (kunden/entreprenøren forestår jordarbejdet)
Omlægning/ændring af B-stik

Ekskl. moms

Inkl. moms

6.560,00

8.200,00

4.320,00

5.400,00

Særskilt aftale

Der betales endvidere for eventuelle vinterforanstaltninger efter regning.
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2.7. Betaling for midlertidig fjernelse og retablering af stikledning
I forbindelse med f.eks. større ombygninger anmoder kunder jævnligt om at få afbrudt/fjernet
stikledningen midlertidigt, da den senere skal tilsluttes et andet sted på den gamle bygning eller
på den nye bygning.
Som hovedregel er der fast betaling for midlertidig fjernelse og efterfølgende retablering af Astik. Såfremt arbejdet hermed er særlig byrdefuldt for GasNet, udføres arbejdet dog efter regning.
Omlægning/ændring af øvrige stik betales efter særskilt aftale.
Betaling pr. stik (kr.)
Midlertidig fjernelse og retablering af A-stik (GasNet
forestår jordarbejde)
Midlertidig fjernelse og retablering af A-stik (kunden
forestår jordarbejde)
Midlertidig fjernelse og retablering af B-stik

Ekskl. moms

Inkl. moms

12.000,00

15.000,00

9.920,00

12.400,00

Særskilt aftale

Der betales endvidere for eventuelle vinterforanstaltninger efter regning.

13/27

2.8. Betaling for ledningspåvisning
Kunder og entreprenører kan selv i stort omfang markere eksisterende ledninger i forbindelse
med øvrige ledningsarbejder, byggeri o.a. Derfor reduceres opgaven til, at GasNet alene fremsender tegninger til kunden/entreprenøren.
Der er dog fortsat et mindre antal entreprenører og kunder, der ønsker at få udført konkret ledningspåvisning med deraf følgende omkostninger for GasNet. GasNet opkræver nedenstående
betaling herfor:
Betaling (kr.)
Påvisning af stikledning (pr. stik)
Påvisning af distributionsnet (0-100 meters længde)
– pr. bestilling
Påvisning af fordelingsledning (store ledninger)

Ekskl. moms

Inkl. moms

720,00

900,00

1.120,00

1.400,00

Uden beregning

Påvisning af distributionsnet ud over 100 meter pr. bestilling foretages efter regning.
Såfremt GasNet skønner, at de ledningsinformationer, der foreligger i det pågældende tilfælde,
ikke er af en tilstrækkelig kvalitet til, at entreprenøren/kunden selv kan udføre ledningspåvisningen, udføres ledningspåvisningen uden beregning. Dette kan være aktuelt i enkelte dele af de
ældste forsyningsområder.
Påvisning af fordelingsledninger udføres uden beregning, idet disse ledninger typisk ligger steder, hvor entreprenører normalt ikke er i stand til at påvise ledningen med tilstrækkelig sikkerhed, og at det af de gældende forskrifter fremgår, at fordelingsledninger altid skal påvises, før
der graves i nærheden af ledningen.
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2.9. Betaling for midlertidig nedtagning og efterfølgende genopsætning af måler
I forbindelse med f.eks. ombygninger sker det, at eksisterende kunder ønsker at få fjernet gasmåleren, uden at forsyningen permanent skal afbrydes, idet kunden fortsat ønsker at anvende
naturgas.
Omkostningerne herved dækkes ved brugerbetaling for nedtagning af måler og et tilsvarende
gebyr for efterfølgende genopsætning af måler.
Betalingens størrelse fastsættes til:
Betaling (kr.)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Nedtagning af G1,6-G4 måler

300,00

375,00

Genopsætning af G1,6-G4 måler

300,00

375,00

Nedtagning og genopsætning øvrige målere

Efter regning
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2.10. Betaling for ændring fra indendørs til udendørs målerinstallation
I forbindelse med ombygning af ældre huse, hvor der tidligere er opsat indvendige målere, ønsker nogle kunder at få måleren flyttet til et udvendigt placeret skab, som det er tilfældet for nye
stikledninger.
Omkostningerne herved dækkes ved brugerbetaling og betalingens størrelse fastsættes til:
Betaling (kr.)
Indendørs måler til udendørs måler i målerskab
(op til G4 måler)

Uden jordarbejde

Inkl. ændring af stik i jord

Ekskl. moms

2.400,00
6.560,00

Inkl. moms

3.000,00
8.200,00

Betalingen omfatter alene udskiftning af skabet. Kunden afholder selv alle yderligere vvs-omkostninger, herunder fx omkostninger til flytning af måler og ændret rørføring fra måleren i skabet til kundens gasinstallation.
Betalingen er ikke aktuel for målere større end G4, da disse skal placeres indendørs.
Der betales endvidere for eventuelle vinterforanstaltninger efter regning.
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2.11. Betaling for kontrol af gasmåler
Såfremt der opstår tvivl om gasmålerudstyrets nøjagtighed kan kunden, kundens gasleverandør eller GasNet hver især kræve, at gasmålerudstyret eller dele heraf kalibreres ved akkrediteret kalibreringsinstitut. Resultatet af undersøgelsen er bindende for parterne.
Omkostningerne, der fremgår af nedenstående skema, betales af den part, der har anmodet
om undersøgelsen, hvis målesystemet overholder distributionsbetingelsernes tolerancegrænse
på +/-3 %. I modsat fald afholdes omkostningerne af GasNet.
Kalibreringsinstituttets måleusikkerhed medtages ikke i opgørelsen af om de +/-3 % overholdes.
Betaling (kr.)
Målerstørrelse G1,6 – G25
Øvrige målere

Ekskl. moms

Inkl. moms

800,00

1.000,00

Efter regning

Omkostninger til nyt gasmåleudstyr og opsætning heraf i forbindelse med nedtagning af eksisterende udstyr afholdes af GasNet.
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2.12. Betaling for etablering af signaler eller pulser fra gasmålesystem til kundens
anlæg
Hvis gasmålesystemet har indbygget pulsudgang eller er forberedt herfor, kan forbindelse
umiddelbart etableres. Alternativt skal måleren udskiftes. Udgiften til målerudskiftning eller
montering af pulsgiver afholdes af kunden efter nedenstående priser. Såfremt bælggasmåleren
er forsynet med pulsudgang kan denne benyttes gratis.
Betaling pr måler (kr.)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Udskiftning af måler

Målerudskiftning G4

Målerudskiftning G6

Målerombytning G10

Målerudskiftning G16

Målerombytning G25
Montering af pulsgiver

2.800,00
3.065,00
5.793,00
5.793,00
6.043,00
1.918,00

3.500,00
3.831,25
7.241,25
7.241,25
7.553,75
2.397,50

Montering af pulsudgangskort (fjernaflæste)

3.137,00

3.921,25

Tilslutning af kundens kabel (digitale signaler)

1.700,00

2.125,00

Tilslutning af kundens kabel (analoge signaler)*

2.700,00

3.375,00

* Kræver, at måleren har HF transmitter, og at konverteringsudstyret understøtter analoge signaler
Hvis det ved udkald konstateres, at fejlbehæftede eller manglende signaler skyldes fejl i kundens anlæg, betales udkald efter medgået tid til gældende timesats.
Ved fejl ved de af GasNet eftermonterede/udskiftede komponenter foretages fejlretning uden
beregning i en garantiperiode på 2 år. Udbedring af efterfølgende fejl betales af kunden efter
regning.
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2.13. Betaling for fjernaflæsning af gasmålesystem
GasNet tilbyder mod betaling fjernaflæsning af målersteder, der ikke efter markedsreglerne
skal have timeaflæsning af gasforbruget. For kunder, der efter markedsreglerne skal timeaflæses, er betaling for etablering og drift af målersystemet indeholdt i den gældende distributionstarif.
Det forudsættes, at kunden stiller tilslutning til elnettet (230 V) med nøgleafbryder til rådighed
forud for etableringen af det fjernaflæste målesystem.
Såfremt fjernaflæsning af en eksisterende måler ikke kan opnås på grund af målerens type,
skal der til nedenstående betaling tillægges betaling for udskiftning til fjernaflæsbart målesystem.
Den månedlige betaling for fjernaflæsning af gasmålesystemer, hvor dette ikke er påkrævet efter markedsreglerne, udgør:
Månedlig betaling (kr.)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Gasmålesystemer med konverteringsudstyr

432,00

540,00

Bælggasmåler

344,00

430,00
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2.14. Betaling for forgæves kørsel
I forbindelse med etablering af stikledninger (specielt ved nybyggeri), omlægning og fjernelse
af stikledninger samt lign. sker det, at det - på trods af en klar aftale - ikke er muligt at udføre
arbejdet ved første besøg f.eks. som følge af, at der er placeret stilladser, byggematerialer o.a.
der, hvor stikledningen er aftalt etableret, eller der er ikke fra bygherrens/ kundens side foretaget de aftalte forberedelser i murværk.
Til at dække de ekstra omkostninger i sådanne tilfælde opkræves brugerbetaling.
Betaling (kr.)
Forgæves kørsel pr. gang

Ekskl. moms
720,00

Inkl. moms
900,00
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2.15. Betaling for håndtering af 2 leverandører på ét målersted
I medfør af § 5.2 i Regler for Gasdistribution kan kunder med timeaflæste målesteder vælge at
have 2 leverandører til samme målersted. De detaljerede rutiner og procedurer fremgå af GasNets hjemmeside. I GasNets systemer og i Gasmarkedet oprettes fiktive målesteder til fordeling af den fysiske målers forbrug på de 2 gasleverandører.
De nærmere forudsætninger er beskrevet i distributionsaftalen, hvoraf bl.a. fordelingsprincip og
ikrafttrædelsestidspunkt fremgår. Leverandørskift for fiktive målesteder foregår efterfølgende
manuelt. Der er ikke kalkuleret ekstra tid til manuelle leverandørskift, idet tidsforbruget antages
at være marginalt. Håndteringen kræver alene ekstra arbejdstid; men ikke ekstra udstyr. Opsætningen sker kun i administrative systemer og kræver ikke besøg af montør på installationsstedet.
Kunden kan vælge mellem 4 principper for fordeling af leverancen fra 2 leverandører til ét målersted:

Fast fordeling i hele leveringsperioden

Daglig tilpasning af fordelingen

Ugentlig tilpasning af fordelingen

Månedlig tilpasning af fordelingen
Kundens betaling for denne målerydelse fremgår af nedenstående tabel:
Månedlig betaling (kr.)
Fast fordeling i hele perioden (>1 måned)

Ekskl. moms

Inkl. moms

393,00

491,25

1.844,00

2.305,00

Ugentlig tilpasning af fordelingen

605,00

756,25

Månedlig tilpasning af fordelingen

485,00

606,25

Daglig tilpasning af fordelingen
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2.16. Betaling for forbrugsdata fra timeaflæste målersteder
GasNet tilbyder timeaflæste kunder adgang til kundens timeaflæste naturgasforbrugsdata udtryk i Nm3. Forbrugsdata, der tilbydes adgang til, er de samme uvaliderede data, som distributionsselskaberne dagligt efter markedsreglerne sender til de relevante forsyningsselskaber. Adgangen til data sker ved fremsendelse af e-mail med tidsserier (leverancer opgjort pr. time) fra
GasNet med intervaller efter aftale med den pågældende kunde. Der tilbydes aktuelt fremsendelse af tidsserier dagligt, ugentligt eller månedligt.
Kundens betaling for denne ydelse er fastsat til:
Månedlig betaling (kr.)
Daglig fremsendelse

målersted

Pr. efterfølgende målersted
Ugentlig fremsendelse

målersted

Pr. efterfølgende målersted
Månedlig fremsendelse

målersted

Pr. efterfølgende målersted

Ekskl. moms

Inkl. moms

2.900,00
2.356,00

3.625,00
2.945,00

1.996,00
1.450,00

2.495,00
1.812,50

1.270,00
725,00

1.587,50
906,25

22/27

2.17. Betaling for ad hoc forespørgsler på historiske naturgasdata fra timeaflæste
målersteder
GasNet tilbyder mod betaling levering af historiske forbrugsdata fra timeaflæste målersteder
baseret på ad hoc forespørgsler fra den pågældende kunde eller den, som kunden bemyndiger
hertil. GasNets tilbud om forbrugsdata er baseret på Nm3 naturgas, der leveres igennem det
enkelte timeaflæste målerpunkt, og gælder en periode, der maksimalt omfatter de seneste 24
måneder.
Betalingen er fastsat pr. målersted og udgør pr. forespørgsel:
Betaling pr. forespørgsel (kr.)

Ekskl. moms

Inkl. moms

Startbetaling inkl. forbrugsdata fra 1. målersted

780,00

975,00

Forbrugsdata pr. efterfølgende målersted

145,00

181,25
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3.

Brugerbetaling for gasleverandører

3.1. Betaling for within day timedata til brug for Gasleverandører
GasNet tilbyder mod betaling levering af Within day (WD) timedata på målerniveau til gasleverandører.
Der leveres en TN264-fil (CSV-fil) 5 gange i døgnet indeholdende timedata for gasleverandørernes timeaflæste kunder. Filen vedhæftes en e-mail og sendes til gasleverandøren.
GasNets tilbud om levering af WD-timedata er baseret på kWhø, der leveres igennem de enkelte timeaflæste målerpunkter.
Ud over betaling for levering af data skal der betales et engangsbeløb til etablering/konfiguration af Panda og GMH applikationstilpasning.
Betalingen er fastsat for 5 leveringer pr dag pr. år og udgør pr. gasleverandør:
Betaling for within day timedata til
brug for gasleverandører (kr.)
Etablering/konfiguration
Betaling for drift

Enhed
Pr. gang

Ekskl.
moms
8.000,00

Inkl.
moms
10.000,00

Pr. år

32.400,00

40.500,00
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4.

Procedurer

4.1. Anmeldelse af rykkerprocedure for månedsafregnede kunder
Denne anmeldelse omfatter alene kunder, der månedsafregnes baseret på timeaflæste eller
månedsaflæste forbrugssteder. Månedsafregnede kunder er virksomheder, institutioner eller
tilsvarende større naturgaskunder med et årligt naturgasforbrug, der typisk overstiger 150.000
m³ naturgas årligt svarende til årlige udgifter til naturgasdistribution og energiafgifter på
700.000 kr. eller derover.
4.1.1. Formål med rykkerprocedure
Proceduren har til formål tidligt at identificere betalingsforsinkelser / betalingsvanskeligheder
hos denne kundekategori og proceduren tager i den forbindelse sigte på:





At erindre kunden om manglende betaling
At søge en betalingsaftale med kunden, mens restancen fortsat har en overskuelig
størrelse
Hurtigt at afbryde for naturgasdistribution, hvis kunden ikke kan garantere for betaling
af fremtidigt naturgasaftag
At reducere størrelsen af det debitortab, som GasNet må realisere hos kunder, der
ikke kan stille sikkerhed for betaling af fortsat naturgaslevering.

Denne anmeldelse af rykkerprocedure for de månedsafregnede naturgaskunder ligger inden
for de bestemmelser, der er fastsat i GasNets Distributionsbetingelser gældende for ikke-timeaflæste målersteder med installeret effekt større end 135 kW, der er gældende for denne kundekategori.
4.1.2. Beskrivelse af rykkerprocedure
1. rykkerskrivelse bliver sendt til de pågældende kunder, når det kan konstateres, at rettidig betaling ikke har fundet sted. Det betyder at denne rykkerskrivelse bliver sendt til de pågældende
kunder 3. – 6. bankdag efter betalingsfristens udløb. Rykkerskrivelsen vil indebære en meget
kort frist til at betale restancen.
Overskrides også denne nye frist, vil der til de pågældende kunder blive udsendt 2. rykkerskrivelse. Denne rykkerskrivelse vil indeholde et varsel om, at naturgasforsyningen vil blive afbrudt, hvis restancen ikke indbetales inden en fastsat dato. Varslet om afbrydelse i rykkerskrivelsen vil ud over den angivne dato angive tidspunkt på dagen, hvor afbrydelsen vil blive effektueret. 2. rykkerskrivelse vil generelt give kunden et varsel på 10 dage til at bringe betalingsforholdet – herunder eventuel garantistillelse for betaling af fremtidig distributionsydelse - i orden,
for at undgå effektuering af afbrydelsen af gasforsyningen.
Der opkræves rykkergebyr i henhold til Rentelovens bestemmelser herom.
Kunder kan som hidtil undgå afbrydelse af gasforsyningen efter bestemmelserne i punkt 8.2 og
punkt 9 i GasNets distributionsbetingelser som anført ovenfor.
Proceduren indebærer, at det meget hurtigt bliver klart om restancer skyldes forglemmelse eller
et reelt betalingsproblem hos den pågældende kunde.
Den væsentligste del af debitortabet, der konstateres på distributionskunder, består af ikke afregnede energiafgifter. Af GasNets debitortab på store kunder kan op til ca. 90 % af tabet tilskrives opkrævede, men ikke betalte energiafgifter. Distributionsselskabet skal opkræve energiafgifter hos kunderne, når distributionsydelsen faktureres. I modsætning til moms refunderer
Skat ikke energiafgifter, som distributionsselskabet efterfølgende må konstatere som debitortab
ved kunders konkurs m.v.
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Det er endvidere GasNets hensigt med proceduren for rykning for udestående betalinger at
komme i tidlig dialog med kunder, der har betalingsproblemer, idet GasNet finder, at det er lettere at finde løsninger sammen med de pågældende kunder, inden restancerne når en mere
uoverskuelig størrelse.
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BILAG 1
Oversigt over standardgebyrer
Nedenstående gebyrer, som er i overensstemmelse med Energitilsynets vejledende standardgebyrer, opkræves af GasNet.
Betaling (kr.)
Rykker (1. og 2. rykker)
Inkassovarsel
Lukning ved restance
Genåbning
Besøg ved restance
Betalingsaftale
Rykker for selvaflæsningskort
Kontrolaflæsning ved manglende aflæsning

Ekskl. moms
100,00
100,00
375,00
300,00
375,00
100,00
65,00
270,00

Inkl. moms
100,00
100,00
375,00
375,00
375,00
100,00
81,25
337,50
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