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SAGSFREMSTILLING 

erioden, der k august 2010. 
 
P lages over: 1. 

åklaget beløb: 612,50 kr.  
 
P
 
Klagen indbragt for det indklagede energisel 010. skab den: 9. september 2

nergiselskabet truffet afgørelse i sagen er 2010. 
 
E  den: 14. septemb

lageformular modtaget i ankenævn 10. 
 
K et: 21. oktober 20

lagegebyr modtaget i ankenævnet: 21. oktob
 
K er 2010. 

agen behandlet på ankenævnets møde den: 9. september 2011. 
 
S
 
 

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB 
 
agen vedrører fakturanummer 3501560 (bilag 1) af 16. august 2010 med be‐S
talingskrav på 612,50 kr. og forfaldsdato 10. september 2010. 
 
I august måned 2010 modtog klager et generelt brev (bilag 2) fra indklagede, 
om blev udsendt i forbindelse med indklagedes opkrævning af måler‐ og ad‐s
ministrationsgebyr fra installationsadresser med lavt eller intet forbrug. 
 
Klager henvendte sig til indklagede pr. mail den 9. september 2010, hvor kla‐
ger  bestred,  at  indklagede  kunne  kræve  betaling  for måler‐  og  administrati‐
onsgebyret, hvorfor klager satte betalingen i bero. Klager anførte samtidig, at 
un ikke mente, at  indklagede havde varslet indførslen tilstrækkeligt overfor h
hende.  
 
Indklagede besvarede klagers henvendelse den 14. september 2010, og anfør‐
e, at indførslen af gebyret var offentliggjort på indklagedes hjemmeside, samt t
godkendt af Energitilsynet.  
 
Den efterfølgende periode havde parterne korrespondance, hvor klager oply‐
te indklagede om, at hun i den tidligere korrespondance havde sat betalingen s
i bero indtil Energitilsynet havde afgjort om gebyret var lovligt.  
 
Indklagede oplyste klager om, at såfremt hun ville have måleren fjernet, kunne 
un  få  den mod betaling  og  dermed  slippe  for  rykkergebyret  for  betaling  af 
akturanummer 3501560. 
h
f
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K
 
lager indbragte herefter sagen for Ankenævnet på Energiområdet. 

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER 
 
lagers krav: At indklagede trækker måler‐ og administrationsgebyret tilba‐
e og kun opkræver det, hvis klager bruger indklagedes installation.  
K
g
 
 
Klagers oplysninger og begrundelse:  Klager  har  gjort  gældende,  at  klager 
kke siden 2009 har haft noget gasforbrug på adressen, hvorfor indklagede ik‐i
ke har nogen omkostninger på installationen.  
 
lager har anført, at indklagede ikke har etableret eller vedligeholdt noget på K

installationsadressen.  
 
Klager har ligeledes gjort gældende, at indklagede ikke har varslet indførslen 
f måler‐  og  administrationsgebyret  overfor  klager.  Klager  blev  derfor  først 
pmærksom på gebyret ved opkrævningen. 
a
o
 
 
Indklagedes standpunkt til klagers krav: Indklagede fastholder kravet. 
 
Indklagedes oplysninger og begrundelse: Indklagede har gjort gældende, at 
måler‐  og  administrationsgebyret  er  fastsat  på  baggrund  af  de  direkte  om‐
ostninger i forbindelse med målerinstallationen og de afledte udgifter til ad‐k
ministration af denne.  
 
Måler‐ og administrationsgebyret er indført for at reducere udgifterne til drift, 
ervice og  vedligehold og  tilrettelægge  en mere  retfærdig  fordeling  af  udgif‐s
terne til drift og administration.  
 
Indklagede har endvidere gjort gældende, at måler‐ og administrationsgebyret 
r godkendt af Energitilsynet  (bilag 3), og at  indførslen af gebyret har været 
ffentliggjort på indklagedes hjemmeside. 
e
o
 

B
 

ILAG TIL SAGEN 

Bilag 1: Faktura nr. 3501560 af 16. august 2010. 

Bilag 2: Indklagedes  generelle  brev  om  målersteder  med  lavt  eller  intet 

forbrug. 

Bilag 3: Energitilsynets afgørelse af 9. juli 2010. 

Bilag 4: Indklagedes tariffer og gebyrer 01.01.2011 
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J~IIC'i: NATURGAS FYN 

 
 

2630 Taastrup 

Installationsadresse: 
 

474 Veflinge 

Ånafrepbla 2009 

Aftegningsbeløb overført fra specifikation 
Betalt aconto 

Forskelsbeløb 

AcoaCorate 1. kvartal 2010 
Acontorate overført fra specifikation 
Årsafregning 2009 og acontorate 

Sidste rettidige betaUng d• 10.89.10 

------ ... 

BILAG nr.: 

Side nr.: '-/ 
Kunde nr. 
Kundeservice 
Dato 
EAN 
Faktura nr. 

_ 1127446 
63 15 64 00 

16. aug 10 
571S1Si59001 L04988 

3501S60 

e-Boks tilmeldingskode: 170S74 

- ·- ·-

Kr. 
Kr. 

Kr. 

Kr. 
Kr. 

0,00 
0,00 

0,00 

612,50 
612,SO 

612,50 

Ved for sen indbetaling opkræves momsfrit gebyr på kr. 100,00 og der tillægges renter. 
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Naturgas Fyn koncernen består af Naturgas Fyn A/S, CVR-nr. 10 12 3518, NGF Gazelle AIS. CVR-nr. 10 12 35 26. NGF Gazelle Forsyning A/S. 
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J~l-=1:; NATURGAS FYN 

Spedftkatfon af acoatoraten L kvartal 2010 
Det forventede forbrug for udgør 

Natarau .Jyn Dlltrlbatloa AIS 
Måler- & adm. gebyr 
Moms 25% af 490,00 

Acoatobelab I alt overført ti fonlden 
herafmoms la. 122,SO (25% af 490,00) 

Alltal 

1,00 Sdc 

Beregningerne er foretaget med flere decimaler end vist pl afregningen. 
•-markerede beløb er momsfritagne beløb. 

Prta 

490,000 

Det forventede forbrug for 2010 er under minimumsgncnsen for afregning. 

- - - ,- .. 

Side nr.: 

Kr. 
Kr. 

Kr. 

0,00 Stk. 
Beløb 

CVR: 29214124 
490,00 
122,SO 

612,50 

_...., 

Du kan tilmelde dig Betalinpservice. på vores hjemmeside, via netbanlc eller via dit pengeinstitut. 

L 
._,,.._ 

Henvendelse til kundeservice 
Tlf.: 6315 64 00 
Fax : 6615 51 27 
ngfQlngf.dk 

 

2630 Taastrup 

Thllclng Hl BetalstglServtoe 

PBS-nr.: 00148059 Deb.ø,-.nr. 01237 

INDBETALINGSKORT 

use 
84648795 

Ji."'let= NATURGAS FYN 
Ørbækvej 260 
5220 Oden~ SØ 

Kundel'II' : 1127446 _j ' 

Naturgas Fyn A/S 
Ørbækvej 260 • Postboks 567 
5220 Odense S0 , Tlf.: 63 15 64 15 
www.ngf.dk 

KA 11 KVITTERING 
Chedtaogllgnende=--btJeholclafatpe,,ge 
Ndlullel modtager . Ved ""'1lant belallng I pat 
øoinlllul med lilnlWII. ........ ~ 
~ytd•----lor~belall-•ftlbllal. 
Knldllomuffl!Mr og t..bllmodlager 

8464879S 

.41o.."'let: NATURGAS FYN 
Ørbækvej 260 
5220 Odense SØ 

---,l<n)rier _____ ø,e _________ _._BetalingsdalO----------. , ---,Kmn«------.Ønt---
. i 

612 so 10 09 10 612 so ............ ...._....,....__,.. __ -_._.,..,.....,... _ __,.._.,.._, ___ Oa51-MAned-'4t-------- _ __,..._ _____ _. ___ _ 
111 melldnel ~ - Undg6 wnllgst at skrive i nedenslNnde r.11 FIK 752 (07.10) 1234-eOOO Tlmlldir,g til Batallnu.s..:vic-

PSS-n,~ 00148059 Oeb.gr.N, 01237 

+71<350156011274467+84648795< Kl.llldenr.: 1127446 



ANE 
~~lei= NATURGAS FYN BILAG nr.: z 

Side nr.: (p 

Til vore· kunder 

MAlenteder med lavt eller intet forbrug 

Som du kan se af din afregning, har Naturgas Fyn Distril>ution pr. 01.01.2010 indført måler- og 
administrationsgebyr. 
Gebyret er indført, fordi omkostningerne ved at ~lere og vedligeholde målerinsm)lationer er 
uafhængige af forbruget, og det er derfor mere retfærdigt at opkræve dette som et gebyr i stedet 
for over distributionstariffen. 

Der stilles større og større krav til IT systemer, stikprøvekontrol og alm. vedligehold af måler
systemerne i (orbindelse med nøjagtig afregning og derved stigend,e. udgifter. 
Hidtil har disse udgifter været afregnet via distributionstariffen med det resultat, at forbrugsste
der med lavt eller intet forbrug ikke bidrog til de faktiske omkostninger. 

Yi kender ikk~.at du..ikke....har noget forbrug. Men h\ds...det skyldes, at du ha-r haft eA 
ældre uøkonomisk gaskedel og derved en høj gasregning, som har medført, at du er overgået til 
anden opvarmningsform, kan vi oplyse, at der er sket en markant udvikling af gaskedler de se
nere år. 
De kondenserende gaskedler, der tmdes på markedet i dag, har ikke noget tab, og derved har 
mange oplevet et fald i gasforbruget på mellem 20 og 40 % blot ved en kedeludskiftning. Der
udover opnås der også en betydelig besparelse på elforbruget, da moderne kedler er udstyret 
med en energisparepumpe. 
Har du et stort varmtvandsforbrug, f"as der systemer, der kombinerer sol og gas og derved giver 
yderligere besparelser på energiforbruget. 
Har du lyst til at vide mere, kan du kontakte din vvs-installatør. 

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte undertegnede eller Energirådgiver Christian 
Kem Kernel. 

Ønsker du ikke at aftage gas fremover, kan du få nedtaget din gasmåler. I så fald bedes du med
dele os dette, og vi vil så afhente måleren for et engangsgebyr på kr. 750,00. 

Med venlig hilsen 
Naturgas Fyn Distribution 

" A.-J I 
CJ4-0t·-~Øt~-

Nie]s Kristian Mortensen 

Ørbækvej 260 . Postboks 567 · 5220 Odense SØ . Tl f.: 63 15 64 15 · Fax : 6615 Sl 27 · ngflJ'ngf.dk · www.ngf.dk · CVR·nr. 10 12 3518 

Naturgas Fyn koncernen består af Naturgas Fyn AIS. CVR-nr. 10 12 35 18. NGF Gazelle A/S. CVR-nr. 10 12 35 26, NGF Gazelle Forsyning A/S, 

CVR-nr. 10 12 69 16. Naturgas Fyn Distribution A/S. CVR-nr. 29 21 48 24 og NGF Administration A/S, CVR-nr. 271164 69 



Naturgas Fyn Distribution A/S 
Ørbækvej 260 
5220 Odense SØ 

ENERGITILSYNET 

Distributionstariffer for Naturgas Fyn Distribution A/S i 2010 

Naturgas Fyn Distribution A/S (herefter NGFD) har d. 29. april 2010 
fremsendt svar på Energitilsynets spørgsmål fra d. 7. og d. 9. april 2010, 
vedrørende fastsættelsen af måler- og administrationsgebyr samt energi
sparebidrag for 20 I 0. Disse spørgsmål var konkret foranlediget af tre 
uafhængige henvendelser fra borgere i selskabets distributionsområde. I 
det følgende behandles henvendelserne samlet. 

Afgørelse: 

På det foreliggende grundlag vurderer Energitilsynet, at NGFD's tarif
fastsættelse for 20 l O er i overensstemmelse med naturgasforsyningslo
ven. 

Begrundelse: 

Naturgasforsyningsloven (herefter NGFL) stiller krav til, at distributi
onsselskabernes priser skal være rimelige, objektive og ikkediskrimine
rende i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og 
forbrugere giver anledning til, jf. § 37, stk. 2. Herudover er selskaberne 
underlagt en indtægtsrammeregulering, hvor Energitilsynet årligt fast
sætter selskabernes maksimalt tilladte indtjening. 

NGFD har oplyst, at måler- og administrationsgebyret er fastsat på bag
grund af de direkte omkostninger i forbindelse med den samlede måler
installation og de afledte udgifter til administration. NGFD har endvidere 
fremsendt Energitilsynet beregningsgrundlaget for fastsættelsen af må
ler- og administrationsgebyret. 

NGFD har oplyst, at energisparebidraget er fastsat med udgangspunkt i 
aftale mellem klima- og energiministeren og distributionsselskaberne af 
20. november 2009. I henhold til aftalen har NGFD fået en andel af gas
branchens energisparemål på i alt 23.000 MWh. pr. år. 

Omkostningerne til opfyldelse af forpligtigelsen dækkes ved en midlerti
dig forhøjelse af indtægtsrammerne på 500 kr. pr. MWh (11,5 mio. kr. i 
alt). NGFD har anslået, at denne forhøjelse svarer til 7 % af distributi
onstariffen. 

ANE 
BiLAG nr.: 

Side nr.: 

9. juli2010 

-, ... 

Sag 4/0820-0101-0020, 

4/0820-0101-0021 

/KHA 

Deres ref. 

l!Nl!RGITILSYNl!T 

sekretarlatsbetJenes af 

KONKURRl!NCl!STYRl!LSl!N 

Centrene for l!nergl 

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Tlf. 72 26 80 70 

Fax 33 18 14 27 

CVR-nr. 64 96 46 15 

et@dera.dk 

www.energitilsynet.dk 



I Energitilsynets vurdering af hvorvidt NGFD's priser er rimelige i hen
hold til NGFL lægges vægt på følgende: 

Måler- og administrationsgebyret afspejler selskabets omkostninger ved 
de enkelte målertyper og dermed de omkostninger, som kan henføres di
rekte til den enkelte kunde. Der er således tale om en ændret omkost
ningsfordeling, hvor udgifter afholdes direkte af de målersteder der gene
rerer dem, frem for at være en del af distributionstariffen. 

Selskabets ret til at opkræve et energisparebidrag følger af aftale med 
klima- og energiministeren, som er udmøntet i "Bekendtgørelse om 
energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder" (BEK nr. 677 af 
21/06/2010). Energisparebidragets størrelse er begrundet i den midlerti
dige forhøjelse af indtægtsrammen. 

Derudover kan Energitilsynet konstatere, at NGFD for samtligeforudgå
ende reguleringsår1 har haft færre indtægter end indtægtsrammen tillader. 

På det foreliggende grundlag vurderer Energitilsynet, at NGFD's tarif
fastsættelse for 20 l O er i overensstemmelse med Naturgasforsyningslo
ven. Energitilsynet agter således ikke, at foretage sig yderligere overfor 
NGFD i den konkrete sag. 

Med venlig hilsen 

Kasper Villum Hansen 
Fuldmægtig 
Tlf. direkte 72 26 80 32 
kha@ks.dk 

1 2005-2008. 

212 

ANE 
BILAG nr.: 

Side nr.: 
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t cif LAG nr.: t/ 
rside nr.: 1 Tariffer - gældende fra 1. januar 2011. 

Distribu tionstariff er 

DistributionstarifTerne opgjort uden relevante skatter og afgifter herunder moms, er følgende: 

Variabel betaling. 
For distribution af naturgas til alle kunder tilsluttet NGFDs net betales en variabel betaling, hvis 
størrelse afhænger af mængden af distribueret naturgas. 
I forbindelse med tariffernes opkrævning vil en sats til dækning af de nye energisparende 
foranstaltninger blive opkrævet. 

Den variable betaling for hver kunde er en bloktarif, der har følgende satser i kr./m3
: 

Trin I 
Trin2 
Trin 3 
Trin 4 
Trin 5 
Trin6 
Trin 7 
Trin 8 

( 0 - 20.000 m3 
) 

( 20.001 - 75.000 m3
) 

( 75.001 - 150.000 m3
) 

( 150.001 - 300.000 m3
) 

( 300.001 - 800.000 m3) 
( 800.00 I - 5.000.000 m3 ) 
(5.000.001 - 15.000.000 m3) 
( mere end 15.000.000 m3) 

Tarifvolumen betalinf 
1,614 kr./m 
1,525 kr./m3 

0,873 kr./m3 

0,483 kr./m3 

0,372 kr./m3 

0,337 kr./m3 

0, 191 kr./m3 

0, 172 kr./m3 

Energisparende 
foranstaltninger 
0, I 08 kr./m3 

0, 102 kr./m3 

0,058 kr./m3 

0,032 kr./m3 

0,025 kr./m3 

0,022 kr./m3 

0,013 kr./m3 

0,011 kr./m3 

Såfremt en kunde har flere målersteder, der er beliggende på matrikler, der ikke grænser op til 
hinanden med skelfællesskab, betragtes disse målersteder som individuelle leveringssteder, med 
deraf følgende individuel opkrævning af betaling for distribution, skatter og afgifter. Dette gælder 
uanset om målerstederne er kategoriseret som timeaflæst (OMS) eller ikke timeaflæst (nDMS). 

Såfremt der på et matrikelnummer er flere selvstændige lejemål med hver sit målersted, udgør hvert 
lejemål med tilhørende målersted et leveringssted. 

Måler- og administrationsgebyr. 
Årlige måler- og administrationsgebyrer i NOFDs net fordelt på målertyper: 

- 01,6 + 04: 
- 06: (ny måler) 
- 010 + 016: 
- 025: 
- 040 + 065: 
- 0100+0160: 
- 0250 + 0400: 
- 0650 + 01000: 
- 02500: 
- 0160 - højtryk I 7 bar: 

505,00 kr.lår 
591,00 kr.lår 
803,00 kr.lår 

4.456,00 kr.lår 
5.517,00 kr.lår 
6.101,00 kr.lår 
6.737,00 kr.lår 
7.692,00 kr.lår 

I 0.079,00 kr.lår 
18.035,00 kr.lår 

(631,25 inkl. moms) 
(738,75 inkl. moms) 

(l.003,75 inkl. moms) 
(5.570,00 inkl. moms) 
(6.896,25 inkl. moms) 
(7.626,25 inkl. moms) 
(8.421 ,25 inkl. moms) 
(9.615,00 inkl. moms) 

(12.598,75 inkl. moms) 
(22.543,75 inkl. moms) 

Måler- og administrationsgebyret opkræves en gang årligt i februar måned. 

Kapacitetsbetaling. 

Der er ikke kapacitetsbetaling i NOFDs net. 

2 
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- --.J 



Tryktillæg. ANE 
Der er ikke betaling for tryktillæg i NGFDs net. 

j
1_ØILAG nr.: 'j 
Side nr.: U 

Afgifter. 
NGFD er som naturgasdistributør registreret i henhold til Naturgasafgiftsloven og opkræver som 
registreret virksomhed afgifter i det omfang det følger af gældende lovgivning. 

Gældende afgiftssatser er følgende: 

Naturgasafgift 2,311 kr.fm' 
COi-afgift 0,357 kr./mJ 
NOx -afgift 0,008 kr./mj 
NOx-afgift naturgas til motorer 0,028 kr./mJ 
Metan-afgift i stationære Stempelmotoranlæg 0,061 kr./m~ 
For eventuel godtgørelse af afgifter henvises til Skat. 

Betalingsbetingelser. 
Betaling for distribution i NGFDs net sker for mindre kunder med 4 årlige acontorater - større 
kunder betaler dog månedsvis. Der henvises for de nærmere bestemmelser til almindelige 
betingelser for transport i NGFDs distributionsnet. 

Rentesats ved for sen betaling er Nationalbankens udlånsrente (pr. 1. januar og pr. l. juli) med et 
tillæg på 7 %. 

Stikledningsetablering. 
I forbindelse med etablering af stikledninger opkræves betaling og bidrag efter nedenstående satser: 

For stikledninger af ø 20 mm PE, med distribution af op til 6m3/h, betales følgende: 

Længde af stikledning. Stikledningsbetaling. 
0-25,00m 12.000,00 kr. (15.000,00 kr. inkl. moms) 
Over25,00 m 12.000,00 kr.+ 300,00 kr./ m. (15.000,00 + 375,00 kr. inkl. 

moms) 

Hvor distributionsledning ikke er ført frem til kundens grund, opkræver NGFD betaling for 
etablering af nødvendig distributionsledning. Såfremt der er tale om stikledninger større end ø 20 
mm PE eller distribution af mere end 6m3 Ih, opkræves betaling for de samlede faktiske 
omkostninger inkl. administrationstillæg på I 0% på entreprenørydelser og materialer. 

Byggemodningsomkostninger. 
I byggemodninger/nyudstykninger, hvor der skal anlægges distributionsledninger (gadeledninger) i 
området til forsyning af områdets nybyggeri, opkræver NGFD særlige byggemodningsomkost-

N,mirgas Fyn Distribullilll · Tari m.-r ,)s gi.:byrcr pr. 01.0 l 10 l l 3 



ninger til dækning af anlægsudgifterne for gadeledninger. 

Opsigelse af distributionsforholdet/ distributionsaftalen. 

I. Årlige forbrug under 6.000 m3 /år. 

ANE 
BILAG nr.: 

Side nr.: / 

Ved kundens opsigelse af distributionsforholdet, betaler kunden NGFD de beregnede omkostninger 
for anlæg af stikledningen samt den efterfølgende demontering. Ved demontering forstås en 
afbrydelse af stikledningen, fortrinsvis ved skel, samt nedtagning af måler og regulator. 

Omkostningerne for stiketableringen udgør kr. 8.400 (10.500 kr. inkl. moms), som nedskrives med 
1/15 pr. tilsluttet år. Omkostningerne for demontering af en ø20 mm PE stikledning udgør kr. 
6.500,00 (8.125,00 kr. inkl. moms). 

Såfremt NGFD har fået betaling for etablering af stikledningen, betales udelukkende for 
demonteringen som anført ovenfor. 

Hvis der er tale om dimensioner større end ø20 mm PE, opkræves betaling for demontering 
svarende til de samlede faktiske omkostninger. 

2. Årlige forbrug over 6.000 m3/år. 
Her anvendes de faktiske stiketableringsomkostninger nedskrevet med 1/5 pr. tilsluttet år tillagt de 
faktiske omkostninger ved demonteringen af stikledningen. 

Nedlægning af installation uden afbrydelse af stikledning. 
Ved nedlægning af installation uden afbrydelse af stikledningen betales for nedtagning af måler, jf. 
gebyrtakster. 

Genoptagelse af distributionsforholdet op til 6 m3/tirne. 
Ved genoptagelse af distributionsforholdet, hvor en tidligere demonteret ø20 mm PE stikledning 
bliver reetableret, betaler slutbrugeren kr. 8.500,00 ( 10.625,00 kr. inkl. moms) under forudsætning 
af at den oprindelige stikledning består trykprøven. Såfremt den ikke består trykprøvningen, 
opkræves betaling for etablering af en ny stikledning/ reparation af den eksisterende stikledning. 

Såfremt der er tale om forbrug over 6 m3 /time og dimensioner større end ø20 mm PE, opkræves 
betaling for de samlede faktiske omkostninger. 
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Omlægninger/ flytninger. ·~ide r.. 
Ved en omlægning/ flytning forstås arbejder, hvor en stikledning flyttes for at giv~ p aås-&.U..---4.Jii:~~:..J 
en tilbygning. 

Fast pris: 3.500,00 kr. (4.375,00 kr./inkl. moms) for ø20 mm PE stikledninger 

Beløbet er eksklusiv jordarbejder og forbrug af materialer. Beløbet er under forudsætning af et 
besøg på stedet. Ved flere besøg, faktureres det andet og de følgende besøg efter gældende 
timesatser. For øvrige dimensioner opkræves betaling for de samlede faktiske omkostninger efter 
gældende timesatser. 

Ledningsinformation. 
Ved påvisning af enkelt stik betales: 

Fast pris: 1.100,00 kr. (1.375,00 kr.link!. moms) 

Ved påvisning af efterfølgende stik eller distributionsnet faktureres dette efter gældende timesatser. 
Ved ledningsafsætning udført af landinspektør opkræves betaling for de samlede eksterne 
omkostninger tillagt administrationstillæg på I 0%. 

Timepriser. 
Nedenstående timepriser, (ekskl. moms) anvendes når NGFD udfører aktiviteter, der ikke er 
omfattet af ydelser, for hvilke der foreligger fast pris. 

Mandskab Tillæ2 for overtid 
l -3 timer Over 3 timer 

Maskinmester 634,00 187,00 374,00 
Gastekniker 529,00 149,00 297,00 
Specialarbejder 438,00 126,00 252,00 
De anførte timepriser omfatter timeløn, vogn samt kørsel. 

Ved vagtudkald indenfor normal arbejdstid vil evt. efterfølgende overtid tillægges "Tillæg I - 3 
timer" de første 3 timer. 

Ved vagtudkald udenfor normal arbejdstid tillægges altid "Tillæg over 3 timer" fra den første time. 

Målerprøve. 
Ønskes måleren prøvet, betales kr. 1.500,00 (1.875,00 kr. inkl. moms). NGFD betaler målerprøven, 
hvis ikke måleren holder sig indenfor de i leveringsbestemmelserne tilladte tolerancer. 

Frivilligt forlig 
Ved indgåelse af frivilligt forlig, og til administration heraf, opkræves udgifter hertil indenfor de 
rammer herfor, der er fastlagt i gældende bekendtgørelser. 
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Gebyrtakster- gældende fra 1. januar 2011 

Oversigten angiver samtlige gebyrtakster. 

K d un er me acon oa regnmg d t fi 
Ekskl. moms Inkl. moms 

Rykkerskrivelse 100,00 momsfri 
Inkassomeddelelse 100,00 momsfri 
Lukkegebyr 375,00 momsfri 
Genåbning inden for normal 

375,00 468,75 åbningstid 
Betalingsordning 100,00 momsfri 
Selvaflæsningskort, rykker 65,00 81,25 
Aflæsningsbesøg 270,00 337,50 
Ekstraordinær selvaflæsning med 65,00 81,25 
regning 
Ekstraordinær måleraflæsning med 

200,00 250,00 regnimz 
Flytteopgørelse ved selvaflæsning 65,00 81,25 
Nedtagning af målerinstallation 600,00 750,00 
*Genetablering af målerinstallation 2.500,00 3.125,00 
Udskrift af regningskopi 35,00 43,75 
Ekstraordinær tegning og kopi 

150,00 187,50 service gebyr. 

* Gælder for standardinstallation for distribution af gas op til 6 m3 /time. 
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ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 

NÆVNETS BEMÆRKNINGER 

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et 
resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af 
sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, 
som parterne har indsendt i sagen. 

Ankenævnet finder anledning til at fastslå, at ankenævnet ikke kan tage stil
ling til spørgsmålet om, i hvilket omfang indklagede er berettiget til at ændre 
prisberegningsmetoden for måler- og administrationsgebyret. Dette spørgs
mål henhører under Energitilsynet og er omfattet af tilsynsforpligtelsen efter 
elforsyningsloven. 

Energitilsynet afgjorde dette spørgsmål den 9. juni 2010. Ankenævnet lægger 
derfor til grund, at indklagedes ændrede prisberegningsmetode er i overens
stemmelse med naturgasforsyningslovens regler. 

Ankenævnet kan derfor alene vurdere spørgsmålet om, i hvilket omfang ind
klagede som naturgasdistributionsselskab har været forpligtet til at give kun
derne et individuelt, forudgående varsel om forhøjelse af måler- og admini
strationsgebyret, samt hvilket civilretligt, økonomisk krav, forbrugerne even
tuelt kan rejse mod indklagede ved manglende forudgående varsling. 

leverings- og kontraktretlige forhold 
Kontraktforholdet mellem den enkelte slutbruger og naturgasdistributionssel
skabet er reguleret af lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006 af lov 
om naturgasforsyning med senere ændringer, senest lov nr. 466 af 18. maj 
2011, anden relevant lovgivning, herunder navnlig lovbekendtgørelse nr. 781 
af 26. august 1996 af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens 
område. 

Efter naturgasforsyningslovens § 7a fastsætter transport- og energiministeren 
(nu klima- og energiministeren) regler for sikring af grundlæggende forbru
gerrettigheder i forbindelse med aftaler om levering af naturgas. I stk. 2 frem
går det bl.a., at reglerne skal omfatte varsling af pris- og vilkårsændringer 
samt gebyrforhøjelser. Dette betyder, enhver har ret til mod betaling at benyt
te det kollektive naturgasdistributionsnet til transport af naturgas, hvorved 
tillige skal forstås distributionsadgang med henblik på at modtage naturgas. 

Retskravet på distributionsadgang kan tillige forudsætningsvis udledes af§ 7, 
stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006 om naturgasforsyning 
(naturgasforsyningsloven), hvorefter forbrugeren har ret til mod betaling at 
blive forsynet med naturgas gennem et leveringstilbud fra et forsyningsplig
tigt selskab. 
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ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 

Retskravet på adgangen til det kollektive naturgasdistributionsnet indebærer, 
at en naturgasforbruger, der modtager naturgas fra en naturgasleverandør, 
herefter har indgået et kundeforhold med et distributionsselskab i henhold til 
den anmeldte distributionsbetingelser, medmindre disse indeholder vilkår, 
der må anses for urimelige efter naturgasforsyningsloven og/eller aftaleloven. 

Ifølge§ 4 i den nu ophævede bekendtgørelse nr. 379 af 25. maj 2005 om for
brugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning skulle forbrugeren 
have et passende varsel ved naturgasleverandørens ændringer af kontraktbe
tingelserne. Bekendtgørelsen angiver, at bestemmelsen vedrører aftaler med 
naturgasleverandører ( distributører). 

I kapitel 2 om forbrugerens stilling i naturgasforsyningsloven fremgår det af§ 
7, stk. 5, at bevillingspligtige selskaber skal stille deres ydelser til rådighed for 
forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår. 

I lovens§ 7 aer der givet transport- og energiministeren (nu klima- og ener
giministeren) hjemmel til at fastsætte regler med henblik på at forpligte na
turgasleverandører til at sikre en række grundlæggende forbrugerrettigheder 
i forbindelse med aftaler om levering af elektricitet, herunder regler om na
turgasleverandørens varsling af pris- og vilkårsændringer. 

Det følger af forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 379 
af 25. maj 2005 om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsy
ning) § 1, at forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen gælder naturgasleveran
dørsvirksomheder, men ikke distributionsselskaber, som reguleres efter na
turgasforsyningsloven. 

Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsens § 4: 
§ 4. Forbrugeren skal have et passende varsel, hvis naturgasleverandø
ren agter at ændre kontraktbetingelserne. Ændring af enhedspris i afta
ler om fast pris og ændring af prisberegningsgrundlag i aftaler om vari
abel pris anses for en ændring af kontraktbetingelserne. Forbrugeren 
har ret til at hæve kontrakten, hvis denne ikke accepterer de nye betin
gelser, som naturgasleverandøren har underrettet om. Naturgasleve
randøren skal i forbindelse med underretningen orientere forbrugeren 
om dennes ret til at hæve kontrakten. 

I § 5 bestemmes: 
§ 5. Naturgasleverandøren skal give forbrugeren personlig meddelelse 
om den samlede eventuelle prisstigning i forhold til den foregående op
gørelsesperiode senest ved den førstkommende opgørelse af forbruget 
efter forhøjelsens ikrafttræden. Ved væsentlig prisstigning underrettes 
forbrugeren herom senest ved førstkommende faktura. 

Side 15 
4/1920-0201-0059 



ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET 

Efter ankenævnets opfattelse må de gebyrer, som indklagede har indført, be
tegnes som en væsentlig og mærkbar omlægning af prisberegningsmetoden. 

Ændringen, som gennemføres på en gang og med en vis tilbagevirkende kraft i 
relation til opkrævningstidspunktet, kommer derfor til at fremstå som en væ
sentlig prisforhøjelse over for den enkelte forbruger. 

Indklagede har efter det oplyste alene informeret om ændringen på sin hjem
meside, hvor indklagede ikke kan gå ud fra, at alle kunder vil se denne infor
mation. Da indklagede JkkEfsåledes ikke forudgående har varslet hver enkelt 
kunde individuelt om de påklagede ændringer, kan dette give anledning til en 
forståelig frustration hos de enkelte kunder. Indklagedes handlemåde må der
for betegnes som uacceptabel kundeadfærd, som indklagede som monopolsel
skab ikke burde have udsat sine kunder for. 

Ankenævnet konstaterer, at tidligere praksis ved Energitilsynet og Energikla
genævnet ikke har været helt entydig om, hvorvidt den generelle udvikling af 
forbrugerbeskyttelsen, herunder den europæiske styrkelse af forbrugerrettig
hederne på de liberaliserede markeder, indebærer, at forbrugerne har krav på 
et sådant forudgående varsel i den foreliggende situation, eller om annonce
ring i dagspressen og/eller på en hjemmeside er tilstrækkelig varsling" 

Herefter har der blandt nævnsmedlemmerne ikke kunnet opnås enighed om 
den juridiske forpligtelse til at varsle ved individuel kommunikation og kon
sekvenserne af den manglende varsling. 

Et flertal på 3 nævnsmedlemmer (Poul Gorm Nielsen, Christian Duus og 
Anette Topholt) bemærker indledningsvis, at forbrugerhensyn i dag konstant 
er i fokus og har høj prioritet. Også selv om forbrugerbeskyttelseshensynene 
konstant udbygges ved ny lovgivning (både på nationalt og europæisk plan), 
kan kravet i naturgasforsyningslovens § 7, stk. 5, om at stille sine ydelser til 
rådighed på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår ikke 
uden direkte lovhjemmel udstrækkes til i det konkrete tilfælde at indebære, at 
indklagede juridisk var forpligtet til give den enkelte forbruger et forudgående 
varsel. 

Indklagede har derfor ikke handlet i strid med de gældende regler, aftaler eller 
den praksis, der er på området. Varsling og information på hjemmesiden har 
derfor været tilstrækkelig. Der findes derfor ikke grundlag for at anse indkla
gedes handlemåde med manglende individuel varsling for at være urimelig 
med den retsvirkning, at prisændringerne først kunne kræves betalt fra udlø
bet af en rimelig varslingsperiode. 

Disse nævnsmedlemmer stemmer derfor for ikke give klager medhold i det 
fremsatte krav om, at opkrævningen af prisforhøjelsen skal udskydes, og alle
rede opkrævede og indbetalte abonnementsforhøjelser skal tilbagebetales for 
en vis periode. 
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ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 

Et mindretal på 2 nævnsmedlemmer (Svend Erik Jensen og Martin Salomon) 
finder det uomtvisteligt, at kravet om gennemsigtige vilkår i naturgasforsy
ningslovens § 7, stk. 5, må indebære, at en så væsentlig og mærkbar omlæg
ning af prisberegningen kræver en forudgående, individuel varsling af den en
kelte kunde. Varsling og information ved annoncering i dagspressen og/eller 
på en hjemmeside er utilstrækkelig. Undladelse af den forudgående varsling 
ved individuel kommunikation må derfor betegnes som en urimelig handle
måde. 

Ligeledes finder disse nævnsmedlemmer, at lovbestemmelsen må indebære, 
at indklagede - udover et forudgående, individuelt varsel - også burde have in
formeret sine kunder direkte og tydeligt i forbindelse med den førstkommen
de regning. 

Når indklagede i sine daværende distributionsbetingelser har udeladt et vilkår 
om forudgående varsling, og indklagede specifikt har udeladt at informere si
ne kunder direkte og tydeligt, finder disse nævnsmedlemmer, at indklagede 
ikke har stillet sine ydelser til rådighed på gennemsigtige vilkår, jf. naturgas
forsyningslovens § 7 stk. 5. Indklagedes handlemåde må derfor betegnes som 
urimelig. 

Disse nævnsmedlemmer stemmer derfor for at give klager medhold i, at ind
klagede ikke var berettiget til at opkræve gebyrerne fra det tidspunkt, som er 
sket, men først efter at hver enkelt kunde var blevet varslet herom og efter ud
løbet af et passende varsel på 3 måneder. Klager har derfor et tilbagesøg
ningskrav mod indklagede for de allerede opkrævede og betalte gebyrer. 

Afslutningsvis bemærker ankenævnet i enighed i relation til informations
forpligtelsen, at der på grund af indklagedes status som et større distribu
tionsoperatør på et monopoliseret område bør kunne stilles større etiske krav 
og pligt til at handle i overensstemmelse med god markedsadfærd - og dermed 
handle som et kundeansvarligt distributionsselskab, når kunderne ikke, som 
ved fx naturgashandelsaftaler har mulighed for at vælge en anden "gasleve
randør". 

Nævnet finder anledning til at fremhæve, at indklagede kendte eller burde 
kende til ankenævnets tidligere afgørelse vedrørende DONG Energy City Elnet 
AJS, ligesom indklagede vidste, at naturgasforsyningsloven som følge af disse 
afgørelser var blevet ændret, så ministeren fik hjemmel til at også at regulere 
forbrugerbeskyttelsen over for naturgasdistributionsselskaber. Selv om mini
sterens hjemmel til at udstede regler ikke var udmøntet på tidspunktet for ge
byrets indførelse, burde indklagede som et større distributionsselskab have 
handlet efter de kommende regler og varslet det nye gebyr ved forudgående 
individuel kommunikation. 

Det følger nu af§ 5 stk. 1 i den nye bekendtgørelse nr. 162 af 23. februar 2011 
om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning, at væsentlige 
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ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET 

ændringer i kontraktbetingelser til ugunst for forbrugeren kun kan ske med et 
forudgående varsel på mindst tre måneder, og at varslingen skal ske ved indi
viduel kommunikation. Det er i bekendtgørelsen udtrykkelig angivet, at reg
lerne også gælder for aftaler med et distributionsselskab. Havde indførslen af 
gebyret sket efter den nugældende bekendtgørelse, skulle der have været 
varslet med et varsel på mindst 3 måneder, inden opkrævning af gebyret kun
ne påbegynde. 

I overensstemmelse med flertallets opfattelse får klager ikke medhold. 

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse 

AFGØRELSE 

Ankenævnet kan ikke give klager, , medhold i det fremsatte 
krav over for indklagede, Naturgas Fyn Distribution A/S, om fritagelse for at 
betale måler- og administrationsgebyret. 

Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag, lige som klagegeby
ret ikke returneres til klager, jf.§ 25, stk. 2, i ankenævnets vedtægter. 

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 21. SEPTEMBER 2011 

I 
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