Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2019/2020

Virksomhedsnavn
Vejnavn
By
CVR:
(i det følgende kaldet ”Forbrugeren”)

og

Energinet Gas TSO A/S
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
CVR: 39 31 50 84
(i det følgende kaldet ”Energinet”)

har indgået følgende:

AFBRYDELIGHEDSAFTALE FOR GASÅRET
2019/2020
1

Baggrund

Energinet varetager forsyningssikkerheden på det danske naturgasmarked i henhold til naturgasforsyningslovens § 12, stk. 1, nr. 3. Et af de værktøjer, som indgår i Energinets forsyningssikkerhedskoncept, er muligheden for at indgå frivillige aftaler om at nedbringe gasforbruget hos
forbrugere med et årligt forbrug over 2 mio. m3, hvis forbrugssted er koblet til den østlige
gastransmissionsledning med udgangspunkt fra gaskrydset i Egtved.
Denne Aftale regulerer forholdet mellem Energinet og Forbrugeren og berettiger Energinet til
at reducere eller afbryde gasforsyningen til Forbrugerens Forbrugssted til de(t) af Forbrugeren
forudbestemte niveau(er), når Energinet har erklæret Alert i henhold til den til enhver tid gældende version af Regler for Gastransport (”RfG”). Aftalen regulerer vilkårene for forbrugere,
der leverer Hyper3-afbrydelighed.

2

Definitioner

Bortset fra de tilfælde, hvor andet følger af sammenhængen, skal de ord, der er anført i dette
punkt, have den betydning i Aftalen, som fremgår nedenfor, når ordene er skrevet med stort
forbogstav. Dette gælder, uanset om ordene anvendes i ental eller flertal, henholdsvis i bestemt eller ubestemt form, medmindre andet fremgår af sammenhængen.
Afbrydelighedsprofil er de under punkt 4 anførte K2-værdi(er).
Aftalen betyder denne aftale med bilag.
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Alert (dansk: Alarmering) refererer til en situation, hvor der opstår en gasforsyningsafbrydelse
eller en usædvanlig høj gasefterspørgsel, hvilket resulterer i en betydeligt forringet gasforsyningssituation, men markedet er stadig i stand til at håndtere denne afbrydelse eller efterspørgsel uden at anvende ikke-markedsbaserede foranstaltninger.
Distributionsselskab er enhver fysisk eller juridisk person, der varetager distribution af naturgas.
Early Warning (dansk: varsling) referer til en situation, hvor der foreligger konkrete, alvorlige og
pålidelige oplysninger om, at der kan indtræffe en hændelse, som sandsynligvis vil resultere i
en betydeligt forringet gasforsyningssituation og sandsynligvis vil føre til, at Alert- eller Emergency-niveauet udløses.
Emergency (dansk: nødsituation) refererer til en situation med usædvanlig høj gasefterspørgsel, en betydelig gasforsyningsafbrydelse eller anden betydelig forringelse af gasforsyningssituationen, og alle relevante markedsbaserede foranstaltninger er blevet gennemført, men gasforsyningen er utilstrækkelig til at opfylde den resterende gasefterspørgsel, således at det tillige er nødvendigt at indføre ikke-markedsbaserede foranstaltninger med henblik på navnlig at
sikre gasforsyninger til beskyttede kunder.
Forbrugssted består af de Målersteder, som Distributionsselskabet eller Energinet har registreret som hørende til et Forbrugssted.
Gasdøgn er en periode, som løber fra kl. 06.00 på en dag til kl. 06.00 den efterfølgende dag. I
forbindelse med overgang til sommertid om foråret henholdsvis til vintertid om efteråret reduceres Gasdøgnet til 23 timer henholdsvis øges til 25 timer, og alle relevante rettigheder og forpligtelser reduceres tilsvarende på sådanne Gasdøgn.
Gasår er det tidsrum, som begynder den 1. oktober kl. 06.00 i et år og slutter den 1. oktober kl.
06.00 i det efterfølgende år.
Hyper3-afbrydelighed er forbrugere, der skal nedbringe forbruget på det relevante Forbrugssted med 3 timers varsel og opretholde det reducerede forbrug i op til 69 timer.
K1-værdien er et udtryk for Forbrugsstedets maksimale timeforbrug i den pågældende måned.
K1-værdien beregnes på baggrund af de sidste to kalenderårs gennemsnitlige timeforbrug –
baseret på det maksimale registrerede aftag i tre sammenhængende døgn i den pågældende
måned.
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K2-værdien angiver det forbrug pr. time, som Forbrugeren i henhold til denne Aftale skal reducere sit forbrug på Forbrugsstedet til indenfor 3 timer efter Energinet har givet Forbrugeren
meddelelse herom, og opretholde i op til 69 timer.
Målersted er det punkt, hvor gasmåleren fysisk er placeret, og hvor naturgassen bliver leveret
til Forbrugeren fra distributionsnettet eller transmissionssystemet.
Part betyder henholdsvis Forbrugeren og Energinet, mens Parterne betyder Forbrugeren og
Energinet samlet.
RfG er den til enhver tid gældende version af Energinets Regler for Gastransport.

3

Aftaledokumenter

Denne Aftale består af følgende dokumenter:
Nærværende aftaledokument (ekskl. bilag).
Bilag 1: Oplysninger vedr. Forbrugsstedet: Adresse og omfattede Målersteder (EAN).
Bilag 2: Kontaktoplysninger til Forbrugeren samt telefonnummer og e-mail til Energinets kontrolrum for gas.
Ovenstående dokumenter skal fortolkes under ét som gensidigt supplerende. I tilfælde af
uoverensstemmelse mellem aftaledokumenterne skal disse fortolkes prioriterede i overensstemmelse med rækkefølgen angivet ovenfor.
Aftalen baserer sig desuden på følgende grundlag:
-

De til enhver tid gældende produktbeskrivelser samt øvrige informationer indeholdt i materiale vedr. forsyningssikkerhed på Energinets hjemmeside: www.energinet.dk; og

-

4

Den til enhver tid gældende version af RfG.

Ydelsens karakter og omfang

Denne Aftale vedrører Hyper3-afbrydelighed for nedenstående Forbrugssted:
«Virksomhed»
«Adresse1_forbrug»
«adresse2_forbrug»
«adresse3_forbrug»
«adresse4_forbrug»
«adresse5_forbrug»
Forbrugeren forpligter sig til at reducerede forbruget på ovenstående Forbrugssted (jf. bilag 1)
i overensstemmelse med nedenstående tabel, når Distributionsselskabet eller Energinet i en
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Alert-situation har meddelt Forbrugeren herom via de kontaktoplysninger, som fremgår af bilag 2:

K1-værdi

Nov
«K1_nov»

Dec
«K1_dec»

Jan
«K1_jan»

Feb
«K1_feb»

Mar
«K1_mar»

Apr
«K1_apr»

K2-værdi

kWh/h
«K2_nov»

kWh/h
«K2_dec»

kWh/h
«K2_jan»

kWh/h
«K2_feb»

kWh/h
«K2_mar»

kWh/h
«K2_apr»

kWh/h

kWh/h

kWh/h

kWh/h

kWh/h

kWh/h

Såfremt Forbrugeren leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsnet skal Forbrugeren på
Energinets foranledning dokumentere, at reduktionen i forbruget er en følge af, at Forbrugeren har skiftet fra gasforsyning til olie eller andet alternativt brændsel på det/de relevante Forbrugssteder. Energinet afgør egenhændigt, hvorvidt den fremlagte dokumentation anses som
fyldestgørende.
Forbrugeren skal opretholde det reducerede forbrug, som fremgår af tabellen ovenfor, såfremt
Energinet eskalerer til kriseniveauet Emergency i henhold til RfG. Forbrugeren er først berettiget til at genoptage gasforsyningen på Forbrugsstedet i fuldt omfang, når Distributionsselskabet eller Energinet har erklæret, at det danske gassystem igen befinder sig i normal drift eller
kriseniveauet Early Warning i henhold til RfG, medmindre Forbrugerens forpligtelse til at opretholde et reduceret forbrug ophører i henhold til Aftalen.
Såfremt Forbrugeren ikke reducerer i overensstemmelse med denne Aftale, er Energinet, Distributionsselskabet eller tredjemand, der agerer på Energinets eller Distributionsselskabets
vegne, berettiget til fysisk at afbryde hele aftaget på Forbrugsstedet. Gasforsyningen til Forbrugsstedet vil blive genåbnet hurtigst muligt, efter at det danske gassystem befinder sig i normal drift, Early Warning eller Forbrugerens forpligtelse til at opretholde et reduceret forbrug
ophører i henhold til Aftalen.
Energinet er i aftaleperioden, jf. punkt 18, berettiget til at kræve gasforsyningen til Forbrugerens Forbrugssted reduceret en gang for hver gang Energinet erklærer Alert, dog maksimalt tre
gange. Da Forbrugeren kan have behov for at genanskaffe alternativt brændsel efter en reduktion eller afbrydelse af gasforsyningen, suspenderes Forbrugerens forpligtelser i henhold til Aftalen i 14 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor Energinet har erklæret Alert. Såfremt Forbrugeren på et tidligere tidspunkt kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen, er Forbrugeren
forpligtet til at meddele Energinet dette hurtigst muligt, og uden ugrundet opfylde sine forpligtelser efter Aftalen.

5

Øvelse

Forbrugeren er forpligtet til at deltage i en kommunikationsøvelse pr. Gasår. Herudover er
Energinet berettiget til at gennemføre en afbrydelighedsøvelse, hvor Forbrugeren i praksis skal
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reducere sit gasforbrug til den laveste værdi omfattet af Aftalen, dvs. K2-værdien i den pågældende måned. Afbrydelighedsøvelsen er tidsmæssigt begrænset til 60 minutter og gennemføres uvarslet. Energinet afholder øvelserne under hensyntagen til belastningen af gastransmissionssystemet samt situationen på det nordeuropæiske el- og gasmarked.
Hvis en øvelse viser, at Forbrugeren ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, skal
Forbrugeren medvirke i yderligere øvelser, indtil Forbrugeren i en øvelse har påvist, at Forbrugeren opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen.
Energinet er derudover til enhver tid berettiget til at kræve, at Forbrugeren efter anmodning
og uden ugrundet ophold dokumenterer overfor Energinet, hvordan det teknisk håndteres at
afbryde i henhold til Afbrydelighedsprofilen.

6

Pris

Energinets ret til at reducere eller afbryde gasforsyningen til Forbrugerens Forbrugssted i Alert
sker mod betaling. Prisen fastsættes ved en årlig auktion, som Energinet afholder forud for indgåelsen af denne Aftale, hvor forbrugere tilkendegiver den mængde (forskellen mellem K2- og
K1-værdien) og pris, som de tilbyder som afbrydelige. Den angivne mængde (forskellen mellem
K2- og K1-værdien) for november, december, marts og april kan ikke overstige den laveste
mængde, som angives for januar eller februar. Prisen for Hyper3-afbrydelighed fastsættes på
baggrund af en clearingsprisauktion med lukkede bud, dvs. at alle bud er anonyme og at
den clearende pris også tildeles til de forbrugere, som har budt ind til en lavere pris end den
clearende pris. Den clearende pris multipliceret med mængden (forskellen mellem K2- og K1værdien) udgør betalingen til Forbrugeren. Betalingen er uafhængig af, om Energinet erklærer
Alert i løbet af et Gasår eller antallet af gange, hvor det sker.

7

Fakturering og betaling

For de ydelser, som Forbrugeren skal levere i henhold til nærværende Aftale, skal Energinet betale:

Hyper3-afbrydelighed

«H3_betaling» DKK

Ovenstående beløb er angivet i danske kroner (DKK) og ekskl. moms. Vederlaget betales i rater,
svarende til antallet af måneder, som Aftalen vedrører. Forbrugeren fremsender månedligt en
faktura på 1/6 af vederlaget i forlængelse af Parternes underskrivelse af Aftalen. Fakturering
sker elektronisk i henhold til lov om offentlige betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28.
juni 2007 og senere ændringer hertil. Fakturaerne skal fremsendes til Energinets EAN-nummer
5798 0098 1366 4 og indeholde indkøbsordrenummeret, som Energinet fremsender efter underskrivelse af Aftalen.
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Fakturerede beløb forfalder til betaling 30 dage netto og skal forfalde månedligt. Forfaldne,
ubetalte beløb tillægges renter fra forfaldsdato til betaling med 1 % pr. påbegyndt måned.
Energinet er berettiget til at kræve et betalt vederlag tilbagebetalt, såfremt Forbrugeren ikke
leverer de aftalte ydelser.

8

Manglende levering

I tilfælde af Forbrugerens manglende levering af de aftalte ydelser, herunder manglende levering indenfor de aftalte tidsfrister, er Energinet berettiget til at foretage dækningskøb på Forbrugerens regning.
I tilfælde af at Energinet foretager dækningskøb på Forbrugerens vegne, modregnes meromkostningerne herved (differencen mellem den af Energinet faktisk betalte pris for dækningskøb
og den pris der ville have været gældende ved levering for Forbrugeren) i den førstkommende
månedlige betaling.
Såfremt Forbrugeren ikke er i stand til at levere de aftalte ydelser, reduceres det vederlag, jf.
punkt 7, med procentvis andel svarende til den del af perioden, hvor Forbrugeren ikke har kunnet opfylde sine forpligtelser i henhold til nærværende Aftale.

9

Kontaktoplysninger

Kommunikation mellem Parterne vedrørende Aftalen skal ske til nedenstående adresser, mens
kontaktoplysningerne i alle andre tilfælde, herunder Alert og Emergency, fremgår af bilag 2:
Forbruger:
Adresse:

«Virksomhed»
«Adresse_fak»
«Postnummer_fak» «By_fak»

Att.

«Att»

Telefonnummer:

«tlf_kontaktperson» /«tlf_alternativ»

E-mail:

«email_kontaktperson»

Energinet:
Adresse:

Energinet Gas TSO A/S
Pederstrupvej 76
2750 Ballerup

Telefonnummer:

+45 70102244

E-mail:

noedforsyning@energinet.dk
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Parterne er til enhver tid forpligtet til at sikre, at kontaktoplysningerne i dette punkt og bilag 2
er opdaterede. Kontaktoplysningerne kan ændres af den relevante Part skriftligt og er gældende fra modtagelsen hos den berørte Part af elektronisk post eller brev til de adresser, der
er angivet i dette punkt. Modtageren skal uden unødig forsinkelse bekræfte sin modtagelse af
de ændrede kontaktoplysninger.
Forbrugere, der har indgået aftale om Hyper3-afbrydelighed, skal sikre, at de har et døgnberedskab, der kan reagere og reducere gasforbruget inden for 3 timer.

10 Oplysningspligt
Forbrugeren er til enhver tid forpligtet til hurtigst muligt at orientere Energinet om alle forhold,
som enten indebærer, at Forbrugeren ikke kan eller er i risiko for ikke at kunne levere de under
Aftalen aftalte ydelser.

11 Force Majeure
Force majeure er omstændigheder, som
a) indtræder efter ikrafttræden af Aftalen;
b) er uden for den berørte parts kontrol;
c) ikke med rimelighed kunne overvindes af den berørte part; og som
forudsætter, at den berørte part har udvist den omhu, der kræves inden for olie- og gasindustrien.
I tilfælde af force majeure suspenderes den berørte Parts forpligtelser i henhold til Aftalen, så
længe og i det omfang opfyldelseshindringen består. Den berørte Part skal straks give skriftlig
meddelelse til den anden Part om force majeuren og om, hvornår force majeuren forventes at
være afhjulpet.
I det omfang Forbrugeren som følge af force majeure er ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til nærværende Aftale, nedsættes Energinets betaling i henhold til Aftalen tilsvarende i samme periode.

12 Misligholdelse
Ved en Parts væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til denne Aftale er den anden
Part berettiget til at ophæve Aftalen uden yderligere varsel og kræve erstatning som følge
heraf, jf. punkt 13, og kræve tilbagebetaling af vederlaget, jf. punkt 7.
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Er der tale om misligholdelse, der med rimelighed kan afhjælpes, er Parten dog forpligtet til at
give den misligholdende Part et skriftligt påkrav med en frist på to Gasdøgn til at afhjælpe forholdet. Afhjælpes misligholdelsen ikke, kan Aftalen herefter hæves uden yderligere varsel.
Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. følgende forhold, uden at der er tale om en udtømmende liste:


mangelfuld eller slet ingen ydelse, jf. punkt 4;



manglende deltagelse i øvelse, jf. punkt 5;

13 Erstatning
Medmindre andet følger nedenfor skal en part, som ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til
denne Aftale ("Den Ansvarlige Part"), erstatte alle direkte dokumenterede tab, som den anden
part ("Den Erstatningssøgende Part") har lidt som følge heraf i overensstemmelse med dansk
rets regler herfor. Den Ansvarlige Part kan ikke ifalde erstatningsansvar for Den Erstatningssøgende Parts driftstab og andre indirekte tab, herunder regreskrav fra partens medkontrahenter, medmindre Den Ansvarlige Part handlede forsætligt eller groft uagtsomt. Den samlede erstatning kan maksimalt udgøre tre (3) gange det aftalte vederlag efter punkt 7.
Såfremt en Part vil påberåbe sig ansvar, skal Parten snarest efter, at man er blevet bekendt
med de omstændigheder, der giver grundlag for kravet, reklamere overfor den anden Part. Ingen af Parterne er ansvarlige for noget krav udspringende af denne Aftale, medmindre den pågældende Part har modtaget skriftlig reklamation vedrørende kravet senest 3 år efter den
dato, hvor den anden Part blev bekendt med eller burde være bekendt med omstændighederne, som giver grundlag for kravet.
Forbrugeren kan ikke gøre krav gældende over for Energinet, Distributionsselskabet eller tredjemand, der agerer på Energinets eller Distributionsselskabets vegne, som følge af en fysisk afbrydelse af gasforsyningen til Forbrugsstedet, medmindre fejlen eller manglen skyldes, at Energinet, Distributionsselskabet eller tredjemand, der agerer på Energinets eller Distributionsselskabets vegne, handlede forsætligt eller groft uagtsomt.

14 Ændringer af Aftalen
Enhver ændring og tilføjelse til Aftalen skal ske skriftligt.
Parterne er forpligtet til at ændre Aftalen, når det er nødvendigt som følge af ændrede regulatoriske forhold, herunder påbud og godkendelser fra offentlige myndigheder. Behov for sådanne ændringer skal meddeles den anden Part skriftligt hurtigst muligt, hvorefter Parterne
skal forhandle om og aftale den ændring af Aftalen, der er nødvendiggjort af de ændrede regulatoriske forhold. Den ændring af Aftalen, som indtræder på denne baggrund har virkning fra
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tidspunktet for den regulatoriske ændrings ikrafttræden, herunder tidspunktet for efterkommelse af den offentlige myndigheds påbud eller godkendelse.

15 Overdragelse
En Part må kun med den anden Parts forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Aftale til tredjemand. Et sådan samtykke må dog
ikke nægtes uden rimelig grund.

16 Fortrolighed
Hver Part er forpligtet til at sikre fortrolighed under hele Aftalens løbetid af enhver oplysning
om den anden Part, medmindre videregivelsen er nødvendig for gennemførelsen af Aftalen eller andet følger lovgivningen.

17 Værneting og lovvalg
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de
af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation.
Mediationen er ikke til hinder for, at en Part anlægger voldgiftssag i overensstemmelse med
det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist.
Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved
voldgiftsagens anlæg. Aftalen og eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne Aftale, er underlagt dansk ret.

18 Ikrafttræden og aftaleperiode
Aftalen træder i kraft ved Parternes underskrivelse af Aftalen og regulerer Parternes forpligtelser fra Gasdøgnets begyndelse den 1. november 2019 til Gasdøgnets begyndelse den 1. maj
2020.
Parternes forpligtelser bortfalder, hvis der ikke indgås en ny aftale om afbrydelighed, uden
yderligere varsel ved udgangen af denne aftaleperiode. Aftalen kan ikke opsiges i ovenstående
periode.
-ooo0oooSåledes underskrevet i to enslydende eksemplarer:
Sted:
Dato:
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Virksomhedsnavn
Navn, Efternavn
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