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Sendes til: 
 
Aalborg Forsyning, Gas 
Gasværksvej 28 
9000 Aalborg 
 

 
 
eller via e-mail: 
gas@aalborg.dk 

OPHØR AF GASLEVERANCE – BYGAS / NATURGAS 

Det bekræftes overfor Aalborg Forsyning, Gas at følgende ønskes udført 
 

□ Abonnementsophør uden stikafbrydelse (Takst i 2015: 750 kr. incl. moms) 

□ Stikafbrydelse (Takst i 2015: 9.375 kr. incl. moms) 

□ Både abonnementsophør og stikafbrydelse (Takst i 2015: 10.125 kr. incl. moms) 

 

Installationsadresse & Målernummer 
Målernummer: _______________________________________ (nummeret findes typisk på mærkeplade på front af måler) 

Adresse: __________________________________________________________________________ 

Postnr.:  ________ By: _____________________________________________________________ 

CPR/CVR-nummer og navn: ____________________________________________________________ 
(- på den person eller virksomhed, der skal betale for abonnementsophør og/eller stikaafbrydelse) 
 

Erklæring fra ejer af ejendom 
Undertegnede erklærer, at ovenstående ophør af leverance er i overensstemmelse med ejeren af 
ejendommens ønske og, at ejer er villig til at betale for stikafbrydelse, hvis dette ønskes udført. 

Undertegnede erklærer at være: 

□ Ejer af ejendommen  □ Andelsboligforeningsformand □ Andet: _______________ 

□ Ejerforeningsformand □ Ansvarlig i boligforening (leje-) _______________________ 

 

Navn: ______________________________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________ 

Postnr.: _______ By: ______________________________________________________________ 

 
Underskrift: _________________________________________________________________ 

 

Arbejdets udførelse 
Såfremt der er udført arbejde på en installation, der er i drift, skal firmanavn på autoriseret VVS-installatør 
oplyses. Yderligere skal den autoriserede VVS-installatør aflevere færdigmelding til Aalborg Forsyning, Gas. 
 

Autoriseret VVS-installatør: __________________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________________________________ 

Postnr.: _________ By: ____________________________________________________________ 

□ Færdigmelding medsendt 
Uddrag af Aalborg Forsyning, Gas’ leveringsbestemmelser vedr. 
leveranceophør findes på blankettens bagside… 

mailto:gas@aalborg.dk


 

 

Uddrag fra leveringsbestemmelserne vedr. leveranceophør 

(De samlede leveringsbestemmelser findes på www.aalborgforsyning.dk/gas) 

Ejer (Definition) 2.6  Ved “ejer” forstås den, der, ifølge tingbogen, har adkomst til en ejendom, 

hvor der er placeret gasinstallationer.  

Hvis der for en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse om, 

at ejerforeningen hæfter for ejendommens forpligtelser, anses 

ejerforeningen som ejer efter disse leveringsbestemmelser. 

Kunde (Definition) 2.9 En person, selskab, forening eller virksomhed, der aftager gas direkte eller 

indirekte fra Gasforsyningen til en ejet, lejet eller fremlejet ejendom eller 

dele heraf, benævnes i det følgende “kunden”. 

Afbrydelse 1 4.13 Hvis en stikledning, der er tilkoblet en hovedledning i drift, ikke mere 

benyttes, jfr. afsnit 19, er Gasforsyningen berettiget til at afbryde 

stikledningen ved hovedledningen.  

Afbrydelsen, herunder det tilknyttede gravearbejde, udføres af Gasfor-

syningen.  

Ejeren betaler for stikafbrydelsen i henhold til den fastsatte takst 

Kundens opsigelse  19.1  Kunden har med ejerens samtykke ret til at opsige leveringsforholdet med et 

varsel på 1 måned.  

Skriftlig meddelelse  19.2  Opsigelsen, der skal være skriftlig, sendes til Gasforsyningen.  

 

Hæftelse  19.3  Kunden hæfter for betaling af alle krav efter gældende takster, indtil 

opsigelsen er meddelt Gasforsyningen, og måleren er aflæst.  

Gasforsyningens 

opsigelse  

19.4  Gasforsyningen har ret til at opsige leveringsforholdet med et varsel på 3 

måneder, hvis der gennem den enkelte stikledning ikke har været forbrug 

inden for det seneste år.  

Stikafbrydelse 1  19.7  Har kunden opsagt leveringsforholdet i henhold til punkterne 19.1 og 19.2, 

og er der ikke andre gasforbrug i ejendommen, eller har Gasforsyningen 

opsagt leveringsforholdet i henhold til punkt 19.4, er Gasforsyningen 

berettiget til at afbryde stikledningen.  

Ejeren betaler for stikafbrydelsen i henhold til den fastsatte takst.  

 

                                                           
1
 Stikafbrydelse skal ske ved fysisk afbrydelse af stikket ved hovedledning jf. Sikkerhedsstyrelsens krav. Dette sker 

for at forhindre, at nedlagte gasinstallationer ved uheld senere kan fyldes med gas. 


