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ETABLERINGSVILKÅR FOR FORBRUGSANLÆG
Vedrørende Etablering af Nettilslutning af forbrugsanlæg til Transmissionssystemet
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1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Formål
Nettilslutningsaftalen udgøres af Aftalen, disse Etableringsvilkår og Nettilslutningsvilkårene og danner grundlaget og vilkårene for Etablering af Nettilslutning af Forbrugsanlægget samt
Forbrugsanlæggets efterfølgende tilslutning og benyttelse af Energinets
Transmissionssystem.
Formålet med disse Etableringsvilkår
er at fastlægge de vilkår og principper, som er gældende for Etablering
af Nettilslutning af Forbrugsanlægget
til Transmissionssystemet, herunder
Energinets anlægsarbejde.
Disse Etableringsvilkår gælder i tillæg
til Nettilslutningsvilkårene og anvender derfor bl.a. definitionerne derfra.
Projektets gennemførelse
Forud for Etablering af Nettilslutningen har Forbrugeren og Energinet
gennemgået et Modningsprojekt, som
er reguleret i modningsaftalen.
Modningsprojektets formål var at definere Etableringen af Nettilslutningen, herunder anlægsprojektet, og at
fastslå en tilfredsstillende businesscase for både Forbrugeren og Energinet.
Modningsfasen afsluttes hos Energinet ved Energinets godkendelse af
businesscasen for anlægsprojektet,
hvorefter projektet, med Forbrugerens godkendelse og ved Parternes
indgåelse af Nettilslutningsaftalen, initierer Etablering af Nettilslutning af
Forbrugsanlægget.
Etableringen af Nettilslutningen
igangsættes således ved indgåelse af
Nettilslutningsaftalen og ved tilstrækkelig og rettidig sikkerhedsstillelse, jf.
punkt 15. Aftaleforholdet er i etableringsfasen (under Etablering af Nettilslutning) reguleret primært af Aftalen,
Etableringsvilkårene og Nettilslutningsvilkårene. Efter Etablering af
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2.5.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Nettilslutning reguleres aftaleforholdet primært af Aftalen og Nettilslutningsvilkårene.
Etablering af Nettilslutning afsluttes,
når Energinet har udstedt FON og har
udført alle aktiviteter for at Forbrugeren kan tilslutte og drive Forbrugsanlægget igennem Energinets Transmissionssystem.
Parternes forudsætninger
Forud for Nettilslutningsaftalens indgåelse har Parterne under modningsfasen grundigt drøftet Forbrugerens
anmodning og de konkrete behov til
nettilslutningen. Parterne har sammenholdt Forbrugerens konkrete behov til nettilslutningen med Energinets krav og ansvar som transmissionsvirksomhed og systemansvarlig
virksomhed (TSO) i Danmark.
Indgåelse af Nettilslutningsaftalen er
baseret på resultatet af det forudgående Modningsprojekt, hvor Forbrugerens anmodninger og konkrete behov for tilslutning til Transmissionssystemet på den konkrete beliggenhed
er analyseret.
Energinet har i forbindelse med Modningsprojektet foretaget en samlet
beregning og vurdering af forskellige
muligheder for at forsyne Forbrugsanlægget, herunder vurderet alternative
muligheder for at imødekomme Forbrugerens anmodninger og krav til tilslutning. Energinet har beregnet og
vurderet hvilken form for nettilslutning, der er den mest hensigtsmæssige og bedste tekniske og samfundsøkonomiske løsning. Dette omfatter
både etablering af anlægget til at forsyne Forbrugsanlægget og eventuel
etablering af bagvedliggende udbygninger og forstærkninger af Elforsyningssystemet.
Valget af nettilslutningen er således
baseret på en række forudsætninger
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3.5.

3.6.

4.
4.1.

og antagelser for Forbrugsanlæggets
behov, som anført og vurderet i forbindelse med Modningsprojektet og
beskrevet i Aftalens bilag 2.1.
Ud over de i Nettilslutningsaftalen,
herunder dens bilag, anførte forudsætninger er det en forudsætning for
Etablering af Nettilslutningen af Forbrugsanlægget, at nødvendige myndighedsgodkendelser samt godkendelser vedrørende Elforsyningssystemet opnås, herunder godkendelse til
at etablere og ændre i Transmissionssystemet i henhold til lov om Energinet og elforsyningsloven.
Hvis en Part bliver bekendt med ændringer, eller potentielle ændringer, i
forudsætningerne for Etableringen af
Nettilslutningen, som med rimelighed
kan forventes at påvirke den aftalte
hovedtidsplan (Aftalen, bilag 2.3) eller
det estimerede etableringsbudget (Aftalen, bilag 2.4), skal Parten underrette den anden Part herom uden
ugrundet ophold. Hvis ændringen eller den potentielle ændring er væsentlig for hovedtidsplanen eller det
estimerede etableringsbudget, skal
underretningen ske straks. Ved underretning i henhold til forudgående
er Parterne forpligtet til i fællesskab
at drøfte og foretage nødvendig gennemgang af påvirkningen og loyalt
samarbejde om at foretage nødvendige ændringer og tilpasninger til gennemførelse af Etablering af Nettilslutningen, herunder ændringer i hovedtidsplanen (Aftalen, bilag 2.3) og/eller
det estimerede etableringsbudget (Aftalen, bilag 2.4).

4.2.

Samarbejde og tekniske møder
Alt samarbejde og kommunikation i
forbindelse med Etablering af Nettilslutningen håndteres direkte mellem
Forbrugeren og Energinet.

5.2.
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4.3.

4.4.

4.5.

5.
5.1.

Alle beslutninger, som løbende skal
træffes for udførelse af Etablering af
Nettilslutningen mellem Parterne,
skal aftales direkte mellem Forbrugeren og Energinet. Væsentlige beslutninger skal aftales skriftligt.
Hver Part er ansvarlig for håndtering
af og kommunikation med egne leverandører.
Parterne afholder, ud over styregruppemøder som beskrevet i punkt 5,
tekniske møder under Etablering af
Nettilslutningen. Formålet med de
tekniske møder er at afklare og løse
nødvendige spørgsmål til det tekniske
design og andre tekniske spørgsmål i
relation til grænsefladen mellem Forbrugeren og Energinet.
Til de tekniske møder efter punkt 4.4
skal Parterne mødes fysisk efter skriftlig anmodning fra en af Parterne, afgivet mindst fem arbejdsdage før det
planlagte møde. Anmodningen skal
inkludere en dagsorden. Til de tekniske møder skal Parternes repræsentanter have den nødvendige kompetence til at træffe tekniske beslutninger som der er lagt op til i dagsordenen. Hvis Forbrugeren ikke deltager,
eller er ude af stand til at tage tekniske beslutninger på anmodning fra
Energinet, kan det medføre forsinkelse af, og/eller forøgede omkostninger i Energinets projekt for Etablering
af Nettilslutning.
Styregruppe
Parterne kan efter behov nedsætte
en styregruppe, der vil mødes på anmodning fra en af Parterne med et
varsel på mindst fem arbejdsdage.
Styregruppen udfører den overordnede planlægning, hovedtidsplan,
etableringsbudget og konflikthåndtering. Styregruppen varetager bl.a.
drøftelser og beslutninger om nød-
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5.3.

5.4.

5.5.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

vendige ændringer i det endelige design og layout (Aftalen, bilag 2.1), forsinkelser i forhold til hovedtidsplanen
(Aftalen, bilag 2.3) og væsentlige ændringer i det estimerede etableringsbudget (Aftalen, bilag 2.4).
Antal, fordeling og udpegning af medlemmerne af styregruppen aftales
særskilt af Parterne.
Styregruppens medlemmer samt primære kontaktpersoners oplysninger
for begge Parter er anført i Aftalen,
bilag 2.5 i forbindelse med indgåelse
af Nettilslutningsaftalen.
Parterne skal i videst muligt omfang
undgå udskiftninger af medlemmerne
i styregruppen. En Part kan dog ved
forudgående skriftlig henvendelse til
den anden Part udskifte sine medlemmer i styregruppen. Den udskiftende
Part skal sikre sig, at indvirkningen på
styregruppen og projektet er minimeret, samt at det nye medlem af styregruppen besidder de nødvendige kvalifikationer og kompetence, som er
nødvendig for styregruppens medlemmer.
Energinets afrapportering
Energinet udarbejder og underretter
Forbrugeren om Energinets planlagte
anlægsprojektmæssige aktiviteter,
ressourcer og estimerede omkostninger for det løbende kalenderår, inklusive projektstyring heraf under Etablering af Nettilslutning.
Energinet afrapporterer månedligt til
Forbrugeren om fremdriften i anlægsaktiviteterne for Etablering af Nettilslutning af Forbrugeren.
Energinet skal uden ugrundet ophold
underrette Forbrugeren om forhold,
som med rimelighed kan forventes at
forårsage overskridelse af tidsplanen
eller budgettet i den forudgående
månedlige rapport. Hvis det ønskes af
en Part, skal en sådan overskridelse
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forelægges for Styregruppen, jf. punkt
5, til drøftelse.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Tidsplan
Parterne har aftalt hovedtidsplan for
Etablering af Nettilslutningen, som
anført i Aftalen, bilag 2.3, der indeholder beskrivelse af den tidsmæssige afvikling af de aktiviteter, som hver Part
er ansvarlig for ved Etableringen af
Nettilslutningen. Hovedtidsplanen indeholder signifikante milepæle og andre kritiske frister.
Begge Parter er forpligtet til at tage
alle rimelige foranstaltninger for at
sikre rettidig Etablering af Nettilslutningen efter den aftalte hovedtidsplan (Aftalen, bilag 2.3).
Hver Part er forpligtet til uden ugrundet ophold at underrette den anden
Part om ethvert forhold, der med rimelighed kan forventes at medføre
forsinkelse af væsentlige milepæle eller kritiske frister som beskrevet i hovedtidsplanen (Aftalen, bilag 2.3). I tilfælde af forsinkelse er begge Parter
forpligtet til at træffe alle rimelige foranstaltninger til at afhjælpe og formindske den tidsmæssige og økonomiske indvirkning af forsinkelsen på
det samlede projekt.
Parterne er forpligtet til loyalt og konstruktivt at forhandle rimelige og nødvendige ændringer til Nettilslutningsaftalen, herunder bilag, i tilfælde af
en Parts varsel om forsinkelse. Dette
gælder både nødvendige ændringer i
det endelige design og layout (Aftalen, bilag 2.1), hovedtidsplanen (Aftalen, bilag 2.3), eller det estimerede
etableringsbudget (Aftalen, bilag 2.4).
Der skal tages hensyn til nye leveringstider, vejrbestemte forhold eller
andre konkrete omstændigheder.
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8.
8.1.

8.2.

8.3.

Aktiviteter forud for Etablering af Nettilslutning
Forbrugeren skal, forud for Energinets
igangsættelse af Etablering af Nettilslut-ning have udført de aktiviteter,
som skal udføres før Etablering af
Nettilslutning, som beskrevet i det endelige design og layout i Aftalen, bilag
2.1.
Forbrugeren skal, forud for igangsættelse af Etablering af Nettilslutning,
stille den fornødne sikkerhed for
Energinets forventede omkostninger,
jf. punkt 15. Sikkerhedsstillelsen vedlægges som Aftalen, bilag 2.6.
Forbrugeren skal, senest på tidspunktet for færdiggørelse af Energinets anlægsprojekt og i den udstrækning det
er relevant (hvis Forbrugeren ejer de
arealer som skal anvendes af Energinet), have overdraget nødvendige stationsarealer til Energinet. Arealerne
skal overdrages uden nogen form for
indskrænkning som medfører, at
Energinet ikke kan anlægge og drive
transmissionsvirksomhed på arealet.
Overdragelsen skal ske vederlagsfrit,
aftales særskilt og vedhæftes som Aftalen, bilag 2.7. Indtil sådan overdragelse er gennemført er Forbrugeren
forpligtet til loyalt at medvirke i enhver sammenhæng til, at Energinet
kan etablere sine anlæg på Forbrugerens areal.

9.4.

10.

Aktiviteter forud for spændingssætning og idriftsættelse af elforbrugsanlægget
10.1. Forud for spændingssætning og idriftsættelse af Forbrugsanlægget skal
Forbrugeren følge Energinets procedure for nettilslutning, som nærmere
anført i Nettilslutningsvilkårene punkt
7-10.
11.
11.1.

11.2.

11.3.
9.
9.1.

9.2.

9.3.

Aktiviteter under Etablering af Nettilslutning
Parterne skal under Etablering af Nettilslutning udføre aktiviteterne beskrevet i det endelige design og layout i Aftalen, bilag 2.1.
Energinet er ansvarlig for udbygning,
anlæggelse, etablering og installation
af egne anlæg og udstyr frem til ejergrænsen fra Transmissionssystemet.
Forbrugeren er ansvarlig for anlæggelse, etablering og installation af
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egne anlæg og udstyr frem til ejergrænsen fra Forbrugsanlægget.
Adgang til den anden Parts ejendom
(den anden Parts side af ejergrænsen)
under Etablering af Nettilslutning skal
være aftalt på forhånd. Hvis Parten
skal etablere mv. i den anden Parts
anlæg under Etablering af Nettilslutning, så skal dette aftales skriftligt på
forhånd mellem Parterne.

11.4.

Fordeling af omkostninger til nettilslutning
Parterne afholder omkostningerne til
nettilslutning i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning og regulering, herunder godkendte metoder.
Den gældende metodes overordnede
principper er anført i det følgende.
Forbrugeren skal afholde alle de direkte omkostninger til nettilslutningen, defineret som omkostninger
frem til og i nærmeste eksisterende
station(er) fra Forbrugsanlægget.
Energinet skal afholde alle eventuelle
bagvedliggende omkostninger i forbindelse med nettilslutningen, defineret som omkostninger fra de nærmeste eksisterende station(er) mod det
resterende Transmissionssystem.
Omkostningsfordelingsmetoden medfører, at Forbrugeren bærer omkostningerne til bl.a.:
a) Ændringer af luftledninger, kabler
mv. frem til og i nærmeste
132/150/400 kV station.
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b) Etablering af nødvendige stationsbygninger, hegn, samleskinner mv.
i forbindelse med den direkte tilslutning.
c) Etablering af nye og/eller flytning
af eksisterende felter (inklusive
samleskinne, adskiller, afbryder,
jordslutter, spændingstransformere, kontrol- og beskyttelsesudstyr i relation til feltet).
d) Erhvervelse af nødvendige stationsarealer i forbindelse med den
direkte tilslutning.
e) Erhvervelse og etablering af de af
Forbrugerens anlæg krævede ekstra stationskomponenter, i forhold
til det som er krævet til forsyningssikkerhed efter netdimensioneringskriterierne.
f) Energinets omkostninger til byggemodning, inklusive renter, medmindre der er fastlagt en fordelingsnøgle herfor.
11.5. Energinets omkostninger omfatter
som en del af ovennævnte omkostninger til hel eller delvis fremrykning
af Energinets investeringer i forhold
til offentliggjorte netudviklingsplaner.
11.6. Energinets omkostninger omfatter ligeledes den beregnede finansielle
rente for perioden mellem Energinets
tidsmæssige betalinger til underleverandører og indtil tilsvarende betaling
er modtaget fra Forbrugeren. Omkostningen vil være inkluderet i budgettet i Aftalen, bilag 2.4.
12. Opgørelse af omkostninger
12.1. Omkostningerne i det estimerede
etableringsbudget i Aftalens bilag 2.4
er de forventede estimerede omkostninger for at etablere Forbrugerens
nettilslutning. De forventede omkostninger er udarbejdet under Modningsprojektet ved afklaringen af Forbrugerens konkrete behov for nettil-
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slutning og fastlæggelse af den endelige placering, det endelige design og
layout (Aftalen, bilag 2.1) og hovedtidsplan (Aftalen, bilag 2.3) for Etablering af Nettilslutning.
12.2. De endelige omkostninger og den indbyrdes fordeling af disse mellem Parterne opgøres, når endelig slutopgørelse og regnskab for Etablering af
Nettilslutningen er udarbejdet ved
projektets afslutning.
13. Betaling
13.1. Energinet fremsender i forbindelse
med de månedlige rapporter, jf.
punkt 6, månedsvis elektronisk faktura til opkrævning af Forbrugerens
andel af Energinets faktisk afholdte
omkostninger i perioden.
13.2. Betaling skal ske til Energinet senest
30 dage efter Forbrugerens modtagelse af elektronisk faktura. Ved
manglende rettidig betaling fra Forbrugeren har Energinet krav på rente
fra tidspunktet, hvor betaling rettidigt
skulle være sket. Renten for den forsinkede betaling fastsættes som Nationalbankens officielle gældende udlånsrente med tillæg af 5 %.
14. Dokumentation
14.1. Energinet vedlægger til dokumentation for omkostningerne i den månedsvise fakturering et standardudtræk fra Energinets økonomisystem,
som indeholder detaljeret regnskab
for hver af Energinets leverandører og
medarbejdere samt forbrugte timer
for og materialer til Etableringen af
Nettilslutningen.
14.2. Forbrugeren kan i nødvendigt omfang
kræve yderligere dokumentation for
specifikke aktiviteter, såfremt fremskaffelse heraf kan ske uden væsentlig ressourcemæssig eller tidsmæssig
belastning af Energinet i forhold til
Forbrugerens konkrete behov.

6/9

15. Sikkerhedsstillelse
15.1. Energinet stiller krav om tilstrækkelig
sikkerhed for Energinets afholdte omkostninger i forbindelse med gennemførelse af Nettilslutningsaftalen, jf.
nedenstående punkt 15.2. Sikkerhedsstillelsen vedhæftes som bilag
2.6 til Aftalen.
15.2. Forbrugerens sikkerhedsstillelse skal
gælde som fuld sikkerhed for Energinets omkostninger, påtaget i tillid til
Nettilslutningsaftalens gennemførelse, jf. Aftalen, bilag 2.4, herunder
anlægsomkostninger til Etablering af
Nettilslutning.
15.3. Sikkerhedsstillelsen skal være i form
af en anfordringsgaranti fra en bank
eller tilsvarende, som er godkendt af
Energinet, eller tilsvarende eller
bedre sikkerhedsstillelse. Tilsvarende
eller bedre sikkerhedsstillelse kan
være en moderselskabsgaranti på anfordringsvilkår, såfremt moderselskabsgarantien kan godkendes af
Energinet.
15.4. Sikkerhed skal være stillet til, og modtaget af, Energinet senest dagen efter
Parternes underskrift af Aftalen.
15.5. Energinet kan i konkrete tilfælde fravige kravet om sikkerhedsstillelse,
hvis kravet ikke er proportionalt og
Energinets risiko er insignifikant.
15.6. Efter Energinet har udstedt FON til
Forbrugsanlægget, frigives sikkerheden.
16. Ansvar
16.1. I tillæg til ansvarsforholdet fastsat i
Nettilslutningsvilkårene gælder følgende ansvarsforhold ligeledes under
Etableringen af Nettilslutningen.
16.2. Hver Part er hver især ansvarlig for
rettidig overholdelse af gældende lovgivning og regulering, herunder krav
for planmæssige forhold (f.eks. Miljøvurdering) og krav til egne anlæg og
installationer. Hver Part er over for
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

enhver myndighed ansvarlig for
manglende overholdelse af krav med
hensyn til aktiviteter og installationer,
som skal udføres af Parten eller hans
leverandører i forbindelse med udførelse af Nettilslutningsaftalen.
Ingen af Parterne kan gøre krav gældende overfor den anden Part for forsinkelse forårsaget af Partens egen
forsinkelse eller anden misligholdelse,
herunder af de anførte krav jf. Aftalen, bilag 2.1.
Forbrugeren kan ikke gøre krav gældende for forsinkelser, som skyldes
Forbrugerens manglende opfyldelse
af signifikante milepæle, som specificeret i hovedtidsplanen i Aftalen, bilag 2.3, eller andre forsinkelser, der er
en følge af forhold, hvor Forbrugeren
er ansvarlig.
Hovedtidsplanen og det estimerede
etableringsbudget for Nettilslutningsaftalen er baseret på det endelige design og layout i Aftalen, bilag 2.1, som
er kendt og identificeret på tidspunktet for Nettilslutningsaftalens indgåelse. I det omfang det endelige design
og layout ikke indeholder en udtømmende beskrivelse af projektet eller
skyldes ændringer i projektet, som
ikke med rimelighed kunne have været forudset, eller forhold som har
været uden for Energinets kontrol,
kan Forbrugeren ikke gøre krav gældende overfor Energinet for forsinkelser i hovedtidsplanen eller afledte
meromkostninger forbundet hermed.
Såfremt Forbrugeren ikke overholder
signifikante milepæle i hovedtidsplanen i Aftalen, bilag 2.3, er Forbrugeren forpligtet til, senest 2 uger efter
modtagelse af anmodning fra Energinet, at fremsende en redegørelse for
baggrunden for forsinkelsen inklusive
forslag til ny hovedtidsplan for opfyldelse af signifikante milepæle i Afta-
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len, bilag 2.3. På baggrund af redegørelsen aftaler Energinet og Forbrugeren en ny gældende hovedtidsplan for
opfyldelse af signifikante milepæle i
hovedtidsplanen, hvor den opståede
forsinkelse så vidt muligt skal minimeres i forhold til den oprindelige, da
det efter gældende lovgivning ikke er
muligt at foretage reservation af netkapacitet i Transmissionssystemet.
Hvis det ikke er muligt at opnå enighed om ny hovedtidsplan, fastsætter
og meddeler Energinet en endelig
frist for opfyldelse af en ny hovedtidsplan, inkl. signifikante milepæle, på
baggrund af den forholdsmæssigt opståede forsinkelse og som udgangspunkt maksimalt tillagt 3 måneder, afhængigt af de fysiske/vejrmæssige
forhold. Overholder Forbrugeren ikke
den nye hovedtidsplan for opfyldelse
af signifikante milepæle, betragtes
den manglende overholdelse som væsentlig misligholdelse af Nettilslutningsaftalen.
17. Forsikring
17.1. Begge Parter er forpligtet til at tegne
og opretholde nedennævnte forsikringer under Etableringen af Nettilslutningen:
a) Alle obligatoriske forsikringer påkrævet efter gældende ret, f.eks.
arbejdsskadeforsikring, erhvervssygdomssikring, motorkøretøjsforsikring.
b) Ansvarsforsikring og produktansvarsforsikring, som dækker ethvert ansvar der kan opstå efter
Nettilslutningsaftalen eller under
gældende dansk ret for mindst
25.000.000 kr. per ansvarspådragende forhold og per forsikring.
17.2. Hvis en Part ikke har tegnet eller opretholdt en forsikring i overensstemmelse med ovenstående, kan den an-
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den Part kræve, at forsikringen bringes i overensstemmelse hermed inden for en periode på 30 dage. Hvis
forsikringen ikke er bragt i orden, er
den anden Part berettiget til at opsige
Nettilslutningsaftalen uden yderligere
varsel.
17.3. Hver Part kan efter anmodning kræve,
at den anden Part forelægger forsikringsbevis og anden relevant dokumentation, som i tilstrækkelig grad
beviser at Parten har iagttaget kravene til forsikring.
17.4. Hver Part skal straks underrette den
anden Part skriftligt om ethvert tilfælde, som kan give anledning til erstatningskrav, og skal medsende en
detaljeret beskrivelse af det relevante
tilfælde.
18. Opsigelse
18.1. Under Etablering af Nettilslutning kan
Nettilslutningsaftalen opsiges skriftligt
af Forbrugeren med 2 måneders
skriftligt varsel til Energinet.
18.2. Under Etablering af Nettilslutning kan
Energinet med 2 måneders skriftligt
varsel opsige Nettilslutningsaftalen i
tilfælde af Forbrugerens væsentlige
misligholdelse af Nettilslutningsaftalen, jf. bl.a. punkt 16.6. Stiller Forbrugeren ikke den nødvendige sikkerhed,
jf. punkt 15, inden tidsfristen angivet i
punkt 15.4, kan Energinet opsige Nettilslutningsaftalen med 7 kalenderdages skriftligt varsel til Forbrugeren.
18.3. Hvis Forbrugeren opsiger Nettilslutningsaftalen under Etableringen af
Nettilslutningen, eller Energinet, jf.
pkt. 21.2, opsiger Nettilslutningsaftalen, skal Forbrugeren kompensere
Energinet for alle faktisk afholdte eller
påtagne omkostninger i tillid til Nettilslutningsaftalens gennemførelse frem
til og i medfør af opsigelsen. Dette
omfatter bl.a. nødvendige omkostnin-
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ger til genoprettelsen af Transmissionssystemet. Energinet skal, mod
kompensation for omkostningerne
hertil, foretage alle rimelige foranstaltninger til at afbøde og begrænse
disse omkostninger.
18.4. I tilfælde af opsigelse er Parterne forpligtet til, inden 5 kalenderdage efter
modtagelse af opsigelsen, at mødes
og foretage en grundig gennemgang
af alle projektets opgaver og aktiviteter, vurdere de økonomiske konsekvenser i medfør af opsigelsen, og
gennemførelse af de praktiske forhold
i forbindelse med opsigelsen.
18.5. Viser ændringer eller potentielle ændringer af forudsætningerne, jf. punkt
3.5, at gennemførelse af projektet
ikke er realistisk, og Etablering af Nettilslutning ikke er igangsat, bortfalder
Nettilslutningsaftalen i sin helhed
uden yderligere varsel. Bortfald af
Nettilslutningsaftalen sker dagen efter, at Parterne i fællesskab har konstateret at gennemførelse af projektet ikke er realistisk.
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