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1.

AFTALEPARTER

Tilslutningsaftalen er indgået mellem:
Opgraderingsejer:
Selskabets navn:
Adresse:
Postnummer og by:
Telefon:
E-mail:
CVR- nr.:
GLN:
Att. funktion:
Netejer:
Selskabets navn:
Adresse:
Postnummer og by:
Telefon:
E-mail:
CVR- nr.:
GLN:
Att. funktion:
[Producenten af Biogas:
Selskabets navn:
Adresse:
Postnummer og by:
Telefon:
E-mail:
CVR- nr.:
Att. funktion:
og
Producenten af Biogas:
Selskabets navn:
Adresse:
Postnummer og by:
Telefon:
E-mail:
CVR- nr.:
Att. funktion:]
[Hvis yderligere Biogasanlæg betjenes af Opgraderingsanlægget, skrives alle Producenter af Biogas ind]
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2.

FORMÅL

Opgraderingsejer skal indgå denne Tilslutningsaftale for at få tilsluttet sit Opgraderingsanlæg til Det Danske
Gassystem og for at kunne tilføre Bionaturgas til Det Danske Gassystem.
[Producenten af Biogas skal indgå denne Tilslutningsaftale, da Netejer er ansvarlig for målinger i Målepunkterne for Biogas tilknyttet Opgraderingsanlægget.]
Opgraderingsejer [og Producenten af Biogas] tiltræder ved [sin/deres] underskrift på denne Tilslutningsaftale
også den til enhver tid gældende version af Regler for Bionaturgas, jf. bilag 1. Opgraderingsejer [og Producenten af Biogas] tilkendegiver herudover med [sin/deres] underskrift på Tilslutningsaftalen at have gjort sig
bekendt med de regler, manualer og vejledninger, som er relevante for Opgraderingsejer [og Producenten af
Biogas], og som fremgår af punkter 1 a) – 1 g) i Regler for Bionaturgas.
Modstrid mellem Tilslutningsaftalen og Regler for Bionaturgas håndteres i overensstemmelse med punkt 1 i
Regler for Bionaturgas.
3.

DEFINITIONER

Ord skrevet med stort forbogstav skal have den i Regler for Bionaturgas tillagte betydning, medmindre andet
udtrykkeligt fremgår af Tilslutningsaftalen.
4.

EJERSKABSGRÆNSE OG TILSLUTNINGSPUNKT

Det fysiske punkt (Leveringspunktet), hvor ejerskab til anlæggene skifter fra Opgraderingsejer (Opgraderingsanlægget) til Netejer (Tilslutningsanlægget) er følgende:
[Det fysiske punkt beskrives]
Det fysiske punkt (Tilslutningspunktet), hvor Bionaturgassen fra Opgraderingsanlægget tilføres Det Danske
Gassystem er følgende:
[Det fysiske punkt beskrives]
5.

TILSLUTNINGSANLÆGGET

Tilslutningsanlægget består af følgende elementer:
[Her beskrives i detaljer Tilslutningsanlæggets enkelte bestanddele og deres fysiske placering.]
Der vedlægges som bilag 2 en principskitse over Tilslutningsanlægget og dets bestanddele samt Biogasanlæg
og Opgraderingsanlæg tilknyttet Tilslutningsanlægget.
Som bilag 3 vedlægges en oversigt over Netejers anlægsinvesteringer til Tilslutningsanlægget samt de årlige
driftsomkostninger for Tilslutningsanlægget. [Der skal bl.a. tages stilling til/gøres opmærksom på (i) omkostninger forbundet med tilslutningen, (ii) driftsomkostninger, herunder haverier og (iii) reinvesteringer.]
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[Opgraderingsejer skal i overensstemmelse med punk 3.2 i Regler for Bionaturgas stillet et areal til rådighed
for Netejer. Som bilag 4 vedlægges et kort over det areal, som Opgraderingsejer stiller til rådighed, med placering af de dele af Tilslutningsanlægget, der befinder sig på arealet.]
Som bilag [5] vedlægges en tidsplan for Tilslutningsanlæggets etablering samt tilslutning til Opgraderingsanlægget og Det Danske Gassystem.
6.

OPGRADERINGSANLÆGGET OG OPERATØR

Stamdata for Opgraderingsanlægget er følgende:
Navn
Adresse
Postnummer og by
GLN
[Her beskrives Netejers eventuelle krav til Opgraderingsanlægget, herunder (i) hvordan Opgraderingsejer i
tilfælde af flere tilknyttede Biogasanlæg vil sikre afbrydelse efter pålæg i henhold til Regler for Bionaturgas,
punkt 14 og (ii) eventuel etablering af Målepunkt for Pristillæg i Opgraderingsanlægget, jf. Regler for Bionaturgas punkt 10.1. Kravene prisfastsættes med henblik på vurdering af den billigste løsning.]
[Opgraderingsejer har valgt at overlade driften af Opgraderingsanlægget til den operatør, som fremgår af bilag
[6]. Det betyder, at operatøren varetager Opgraderingsejers rettigheder og forpligtelser i henhold til Tilslutningsaftalen og Regler for Bionaturgas i det omfang, det følger af bilag [6], men ændrer ikke på, at Opgraderingsejer er Netejers aftalepart i relation til de rettigheder og forpligtelser, som fremgår af bilag [6]. Opgraderingsejer indestår overfor Netejer for, at operatøren overholder de rettigheder og forpligtelser, som operatøren
i henhold til bilag [6] varetager på vegne af Opgraderingsejer.
Det betyder, at:
•

•

7.

Opgraderingsejer skadesløsholder Netejer for ethvert krav, som operatøren måtte gøre gældende mod
Netejer, og som operatøren ikke havde kunnet gøre gældende mod Netejer, såfremt operatøren havde
været part i Tilslutningsaftalen med bilag i stedet for Opgraderingsejer; og
Netejer kan rette krav mod Opgraderingsejer om opfyldelse af Tilslutningsaftalen med bilag eller om
erstatning eller ophævelse i overensstemmelse med Tilslutningsaftalen med bilag, hvis operatøren ikke overholder Tilslutningsaftalen med bilag.]
BIOGASANLÆG

Stamdata for Biogasanlæg, som betjenes af Opgraderingsanlægget, er følgende:
Producenten af Biogas’ navn
Producenten af Biogas’
adresse
Producenten af Biogas’
postnummer og by
Producenten af Biogas’
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CVR- eller CPR-nummer
Biogasanlæggets adresse
Biogasanlæggets postnummer og by
GLN
Produktionsteknologi
Kapacitet i kWh/år
Opstartsdato
Kontaktperson hos Producenten af Biogas

Biogas

[Hvis flere Biogasanlæg betjenes af Opgraderingsanlægget skrives de alle ind.]
8.

BIONATURGASSÆLGER

Følgende er ved Tilslutningsaftalens indgåelse Bionaturgassælger for Målepunktet for Bionaturgas:
Navn
Adresse
Postnummer og by
CVR-nr.
GLN
[Hvis der i overensstemmelse med Regler for Bionaturgas er flere Bionaturgassælgere, skal alle Bionaturgassælgere skrives ind, og det skal fremgå, hvilke Producenter af Biogas, som hver enkelt Bionaturgassælger er
knyttet til.]
9.

MÅLEPUNKTER

9.1.

[Målepunkt for Biogas

Følgende Målepunkter for Biogas er tilknyttet Opgraderingsanlægget:
Målepunkt for Biogas A
GSRN for målepunktet
Fysisk placering, adresse
Postnr. og by
Biogasanlæg, som der måles Biogas fra
Måleransvarlig
Målepunkt for Biogas B
GSRN for målepunktet
Fysisk placering, adresse
Postnr. og by
Biogasanlæg, som der måles Biogas fra
Måleransvarlig
]
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9.2.

Målepunkt for Pristillæg

Følgende Målepunkt for Pristillæg er tilknyttet Opgraderingsanlægget:
GSRN for målepunktet
Fysisk placering, adresse
Postnr. og by
[Hvis flere Biogasanlæg betjenes af Opgraderingsanlægget, fordeles målingerne i Målepunktet for Pristillæg efter bestemmelserne i Regler for Bionaturgas på de respektive Producenter af Biogas på følgende
GSRN:
Producent af Biogas

GSRN

]
9.3.

Målepunkt for Bionaturgas

Følgende Målepunkt for Bionaturgas er tilknyttet Opgraderingsanlægget:
GSRN for målepunktet
Fysisk placering, adresse
Postnr. og by
Tilslutningspunkt, som Målepunktet for Bionaturgas er tilknyttet
[Hvis flere Bionaturgassælgere er tilknyttet Målepunktet for Bionaturgas, fordeles målingerne efter bestemmelserne i Regler for Bionaturgas på de respektive Biogassælgere på følgende GSRN:
Bionaturgassælger

GSRN

Producent af Biogas

]
10.

FORMAT FOR FREMSENDELSE AF MÅLEDATA

Netejer sender måledata i henhold til Regler for Bionaturgas, punkt 11, til Opgraderingsejer på følgende måde:
• Fremsendelsesform: [indsættes]
• Dataformat: [indsættes]
[Netejer sender måledata i henhold til Regler for Bionaturgas, punkt 11, til Producenten af Biogas på følgende
måde:
• Fremsendelsesform: [indsættes]
• Dataformat: [indsættes]]
11.

KVALITETSKRAV TIL BIOGAS

[Bestemmelsen er kun relevant hvis og når Netejer forestår måling i Målepunkter for Biogas.
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Netejers krav til tørhed, svovl mv. defineres. Alternativt aftales hvilke foranstaltninger Netejer etablerer for
Producenten af Biogas’ regning for at Netejers krav kan opfyldes.]
12.

KVALITETSKRAV TIL BIONATURGAS

[Her fastlægges krav til brændværdi, tryk, temperatur og evt. andre krav, jf. Regler for Bionaturgas punkt 5.2
– 5.5]
13.

MÆNGDEBESTEMMELSER

[Her fastlægges de efter omstændighederne relevante mængdebestemmelser, f.eks. forventet årlig volumen,
forventet gennemsnitlig timemængde, dimensionerende mængde – maksimal effekt, max mængde i den periode, hvor afsætningen i den relevante del af nettet er lavest, mv.]
Opgraderingsejers overskridelse af ovenstående mængdegrænser vil være en væsentlig misligholdelse af Tilslutningsaftalen, der berettiger Netejer til helt eller delvist at afbryde tilførslen af Bionaturgas i henhold til
Regler for Bionaturgas, punkt 14, og eventuelt ophæve Tilslutningsaftalen i overensstemmelse med Regler for
Bionaturgas, punkt 16.
14.

BETALING

[Her fastlægges Opgraderingsejers betalingsforpligtelser til Netejer. Endvidere beskrives betalingsbetingelser,
renter og eventuel sikkerhedsstillelse]
15.

FORSIKRING

[Netejers krav til forsikring i medfør af Regler for Bionaturgas, punkt 17.6 indsættes.]
16.

OPSIGELSE

Opgraderingsejer [eller Producenten af Biogas] kan opsige Tilslutningsaftalen med et skriftligt varsel på minimum tre (3) Gasmåneder til den første i en Gasmåned, dog tidligst til ophør [dato indsættes], da denne minimum løbetid danner grundlag for punkt 14.
Konsekvensen af Tilslutningsaftalens ophør er reguleret i Regler for Bionaturgas, punkt 20.
17.

ÆNDRING AF AFTALEN

Netejer kan ændre Tilslutningsaftalen, såfremt ny eller ændret lovgivning, en myndighedsforskrift/beslutning/-pålæg eller ændringer af markedsforskrifter for gasmarkedet med relevans for Aftalen væsentligt
ændrer Netejers forudsætninger for at indgå Tilslutningsaftalen.
Sker der en ændring som nævnt ovenfor, sender Netejer hurtigst muligt og senest inden for én (1) måned efter
kendskab til ændringen til Opgraderingsejer [og Producenten af Biogas] de ændrede økonomiske og andre
vilkår, som efter Netejers rimelige vurdering er nødvendige for, at disse med virkning fra tidspunktet for ændringens ikrafttræden er forenelige med den nye eller ændrede lovgivning, myndighedsforskrift/-beslutning/pålæg eller markedsforskrifter for gasmarkedet.
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18.

VÆRNETING

Parterne har i overensstemmelse med Regler for Bionaturgas, punkt 22, aftalt [rettens navn indsættes] som
værneting.
19.

KONTAKTOPLYSNINGER

Parternes kontaktoplysninger fremgår af bilag [7].
Parterne er forpligtet til løbende at opdatere kontaktoplysningerne med et varsel på minimum fem (5) Arbejdsdage. Opdateringer sendes skriftligt til den anden part.
20.

AFTALEPERIODE

Tilslutningsaftalen træder i kraft den [dato og år indsættes] og løber indtil den erstattes af en ny Tilslutningsaftale eller indtil Tilslutningsaftalen ophører i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Tilslutningsaftale
eller i Regler for Bionaturgas.
Således underskrevet i [antal indsættes] enslydende eksemplarer, hvoraf hver af parterne får ét.
Dato:
Sted:
_________________________
Netejer

Dato:
Sted:
_________________________
Opgraderingsejer

[Dato:
Sted:
_________________________
Producent af Biogas

Dato:
Sted:
_________________________
Producent af Biogas]
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Bilag 1. Regler for Bionaturgas
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Bilag 2. Principskitse over Biogas-, Opgraderings- og Tilslutningsanlæg
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Bilag 3. Netejers anlægsinvesteringer og årlige driftsomkostninger
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[Bilag 4. Kort over Tilslutningsanlæggets placering på udlagt areal]
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Bilag [5]. Tidsplan for Tilslutningsanlæggets etablering og tilslutning til Opgraderingsanlægget og Det
Danske Gasystem
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[Bilag [6]. Operatør af Opgraderingsanlægget]
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Bilag [7] Kontaktpersoner
Kontaktpersoner
Forhold vedrørende Tilslutningsaftalen af ikke-driftsmæssig karakter sendes skriftligt til følgende kontaktperson hos den anden part:
Opgraderingsejer:
Navn:
Adresse:
Kontaktperson:
E-mail:
Telefonnummer:
Netejer:
Navn:
Adresse:
Kontaktperson:
E-mail:
Telefonnummer:
Ved henvendelser af driftmæssig karakter skal følgende kontaktinformation anvendes:
Opgraderingsejer [eller en evt. operatør]:
Navn
Adresse
Att.: vagthavende
Vagt e-mail:
E-mail til måledata:
Vagttelefonnummer:
Netejer:
Navn:
Adresse:
Att.:
Vagt e-mail:
Vagttelefonnummer:
Opgraderingsejers faktureringsadresse:
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