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Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S 
 
Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. 
Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter kaldet 
DCC Energi.  
Fortegnelse over definitioner og ord findes på sidste side i dette dokument. 
 
1. Generelt 
Handelsbetingelserne er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi til kunden, som 
hovedsagelig køber og anvender naturgas til ikke-erhvervsmæssig anvendelse. 
Handelsbetingelserne er en integreret del af kundens leveringsaftale med DCC Energi. Er 
der uoverensstemmelse mellem de individuelle vilkår i kundens leveringsaftale og disse 
handelsbetingelser, har de individuelle vilkår forrang for disse handelsbetingelser. 
Det er en forudsætning, at kunden er tilsluttet distributionsnettet via det lokale 
distributionsselskab i kundens område. 
 
2. Levering 
Leverancen omfatter naturgas inklusive lager og transmission til leveringsstedet. 
Opkrævning af distribution, skatter og afgifter opkræves af det lokale distributionsselskab. 
Gaskvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer i 
gasreglementet. 
Kunden aftager naturgas efter behov. DCC Energi har ret til midlertidigt at ophøre med 
leveringen i de tilfælde, hvor distributionsselskabet afbryder naturgasforsyningen. 
 
3. Afregning og måling 
Afregning sker som aconto fakturering tre måneder forud. Acontobeløb opkræves på 
baggrund af kundens forventede årsforbrug. Endelig afregning sker årligt og ved aftalens 
ophør på baggrund af det realiserede forbrug. Afregning sker på baggrund af de 
forbrugsdata, som DCC Energi modtager fra kundens lokale distributionsselskab. 
Kunden og DCC Energi skal acceptere eventuel efterregulering af regninger som følge af 
forsinket modtagelse af måledata eller distributionsselskabets korrektion af måledata eller 
målefejl. Efterregulering ved målefejl finder sted for en periode svarende til efterregulering af 
regninger fra distributionsselskabet ved målefejl. 
DCC Energi opkræver kunden for naturgasforbrug, lager, transport, moms og eventuelle 
gebyrer. 
Distributionsselskabet fakturerer kunden for transport, skatter, afgifter og moms. 
 
4. Priser, betalingsbetingelser og ændringer 
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Priser på naturgas fremgår af DCC Energis 
hjemmeside www.dccenergi.dk/priser/privat/naturgas og kan oplyses ved henvendelse til 
DCC Energi. 
DCC Energi kan foretage prisændringer herunder ændringer i gasprisstrukturen. 
Ændringerne varsles i overensstemmelse med gældende lovgivning og som udgangspunkt 
med et varsel på 15 arbejdsdage via DCC Energis hjemmeside www.dccenergi.dk , brev, e-
mail eller på anden hensigtsmæssig måde. 
På aconto opkrævninger fra DCC Energi er forfaldsdato oplyst. Med mindre andet er aftalt 
benyttes fakturadato + 10 dage. 
Ved for sen betaling opkræver DCC Energi rykkergebyr samt morarenter efter renteloven. 
Kunden skal betale omkostninger til eventuel inddrivelse af restancer, herunder retslig 
inkasso. 
 
5. Misligholdelse 
Hvis kunden eller DCC Energi misligholder sine forpligtelser i henhold til leveringaftalen, har 
den anden part ret til at ophæve aftalen. 
Selvom DCC Energi afbryder kundeforholdet, fjerner det ikke kundens pligt til at betale 
udestående fordringer. 
Ophævelse af aftalen kan medføre afbrydelse af naturgasforsyningen, hvis kunden står uden 
gasleverandør. Ved dødsfald, anmeldelse af rekonstruktion, begæring om konkurs eller 
gældssanering skal DCC Energi underrettes. DCC Energi kan i disse tilfælde kræve 
forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen. 
 
6. Løbetid, ophør og overdragelse 
Aftalen løber fra den dato, som fremgår af kundens leveringsaftale med DCC Energi. 
Fremgår dato ikke af aftalen, træder aftalen i kraft fra det tidspunkt, hvor kunden begynder 
at aftage naturgas. 
Er der ikke fastsat en tidsbegrænsning for leverancen i aftalen, løber aftalen indtil videre. 
Kunden kan opsige aftalen i henhold til, hvad der aftalt i leveringsaftalen. 
Hvis kunden flytter adresse, fortsætter leveringsaftalen på den nye adresse. Meddelelse om 
flytning, dato for flytning, kundens nye adresse samt aflæsning af måleren skal gives skriftligt 
til DCC Energi senest på fraflytningsdagen. Flytter kunden til en adresse, hvor der ikke er 
indlagt naturgas, ophører aftalen på fraflytningsdagen. Er der ikke oplyst målerstand i 
flyttemeddelelsen, indhentes den af kundens Distributionsselskab, og kunden pålægges i 
den forbindelse et gebyr på 800 kr. inkl. moms. 
Kunden kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til leveringsaftalen til 
tredjemand, hvis DCC Energi giver skriftligt samtykke. DCC Energi kan uden kundens 
samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller 
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interesseforbundet selskab i Europa som led i en hel- eller delvis overdragelse af aktiver og 
passiver til tredjemand. 
 
7. Ansvar og force majeure 
DCC Energi og kunden er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, med mindre andet 
er fastsat i disse handelsbetingelser eller i en skriftlig aftale mellem parterne. 
DCC Energi er dog ikke ansvarlig for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet 
indirekte tab, som kunden måtte lide, med mindre DCC Energi har handlet forsætligt eller 
groft uagtsomt. DCC Energi kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af force majeure, f.eks. 
ildebrand, lynnedslag, oversvømmelser, krig, hærværk, strejke og lockout uanset om DCC 
Energi selv er part i konflikten. Force Majeure opstået hos distributionsselskabet og/eller i 
lager-/transmissionsnettet anses også for force majeure hos DCC Energi. 
 
8. Personoplysninger 
Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer DCC 
Energi oplysninger om kunden. Såfremt det er nødvendigt for at kunne varetage 
naturgasleverancen, kan DCC Energi videregive disse oplysninger til andre. Kunden kan ved 
at skrive til DCC Energi få indsigt i oplysningerne og anmode om at få oplysningerne 
berigtiget. DCC Energi kan kræve et gebyr for at give et skriftligt svar. 
 
9. Klager 
Klager og krav, som kunden måtte have i forbindelse med DCC Energis overholdelse af 
leveringsaftalen, behandles af DCC Energis Kundeservice. Hvis kunden ikke er tilfreds med 
DCC Energis behandling af og aktion på klagen, kan kunden klage skriftligt til Ankenævnet 
på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby - www.energianke.dk . 
 
10. Ikrafttrædelse 
DCC Energis handelsbetingelser træder i kraft den 10. januar 2014 og erstatter tidligere 
handelsbetingelser. Væsentlige ændringer varsles via DCC Energis hjemmeside. 
Opdaterede og gældende handelsbetingelser vil altid være tilgængelige på DCC Energis 
hjemmeside. 
 
11. Kundeservice 
Alle henvendelser til DCC Energi kan ske til: DCC Energi, Nærum Hovedgade 8, 2850 
Nærum. Telefon 70 150 150, e-mail naturgas@dccenergi.dk. 
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Definitioner 
 
Aftagenummer: Det unikke nummer, som står på naturgasmåleren der, hvor gassen leveres 
ind på forbrugsadressen. 
 
Aftale: Kundens skriftlige accept af Leveringsaftale på køb af naturgas. 
 
Arbejdsdag: Mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. 
maj, Kristi himmelfartsdag og efterfølgende fredag samt Grundlovsdag. 
 
Dag: Kalenderdag. 
 
Distribution/Distributionsselskab: Det selskab, som ejer og vedligeholder 
naturgasledningsnettet frem til Kundens aftagepunkt inkl. naturgasmåler – gasnettets 
”biveje”. Det er Distributionsselskabet, som er ansvarlig for at opkræve afgifter (herunder 
naturgasafgift, CO2 afgift og NOx afgift) samt betaling for distribution i rørledningen ud til 
Kundens installationsadresse. 
 
Force majeure: Alle forhold uden for en parts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, 
naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerkrig, krig, brand, lynnedslag, nedbrud, 
eksplosioner samt strejke eller lockout, herunder blandt parternes medarbejdere. 
 
Gasdøgn: En periode, som løber fra og med kl. 06.00 på en dag til kl. 06.00 den 
efterfølgende dag. I forbindelse med overgangen til sommertid om foråret henholdsvis til 
vintertid om efteråret består Gasdøgnet af 23 timer henholdsvis 25 timer. 
 
Gasreglementet: I Gasreglementet findes en række gældende tekniske forskrifter for 
gasinstallationer og gasudstyr – find flere informationer på www.sik.dk 
Installationsadresse:Kundens adresse, hvor det fysiske aftagepunkt forefindes. 
 
Kunde: Den person i en privat husstand, som har indgået aftalen om levering af naturgas. 
Eller den person i en virksomhed, som på vegne af virksomheden har indgået aftalen om 
levering af naturgas. 
 
Lageromkostninger: Der findes to naturgaslagre i Danmark – et i Stenlille på Sjælland og et i 
Lille Torup i Nordjylland. Disse lagre agerer som buffer for at sikre forbrugerne, at der altid er 
naturgas i rørene. Lageromkostninger fastsættes af lagerselskaberne. Omkostninger til lager 
opkræves af gasleverandøren på vegne af lagerselskaberne. 
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Leverandør: DCC Energi,som har ansvaret for at indkøbe og levere naturgas til et aftalt 
aftagepunkt, omfattende aftale om mængde, pris og leveringsperiode. 
 
Leverandørskifte: Skift fra én leverandør til en anden leverandør af naturgas til et 
aftagepunkt. 
 
Leveringsperiode start: Den dag DCC Energi starter levering af naturgas til Kunden. 
 
Leveringsperiode slut: Den dag DCC Energi stopper med levering af naturgas. Ved variabel 
prisaftale vil leveringsperioden fortsætte, indtil aftalen opsiges af en af parterne. 
 
Normalforbrug: Den mængde gas som den individuelle kunde er nomineret til at aftage i 
løbet af et varmeår. Forudsætninger for fastsættelse af normalforbrug er blandt andet antal 
kvadratmeter, som skal opvarmes, samt eventuelt antal personer i husstanden, boligens 
isoleringsstand osv. 
 
Måler (aftagepunkt): Den fysiske naturgasmåler, som er installeret pr. aftagepunkt. Denne 
måler tilhører Distributionsselskabet. 
 
Produkt (prisaftale): Kundens valgte måde at købe naturgas på hos DCC Energi. 
Transmissionsomkostninger: Fast omkostning til transmission af naturgas i gasnettets 
primære rørledninger – gasnettets ”motorveje”. Satser på transmission fastsættes af det 
statsejede selskab Energinet.dk. Omkostningen til transmission opkræves af 
gasleverandøren på vegne af Energinet.dk 
 
Variabel pris: Pris, som ændrer sig hver måned i takt med markedsprisen på naturgas. 
Prisen fastsættes månedligt bagudrettet på baggrund af noteringerne på den nordiske 
gasbørs Nord Pool. 
 
Varsel ved normalt leverandørskifte: Den tid, der kræves for at kunne skifte mellem  
gasleverandører. Normalt leverandørskiftevarsel er ca. 20 dage. Eksempel: Ved indgåelse af 
aftale om levering af naturgas den 26. august 2013, kan DCC Energi påbegynde levering af 
naturgas fra den 20. september 2013. 
 


