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Dok. 18/06590-28 Offentlig/Public 

Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
DK-7000 Fredericia 
 
+45 70 10 22 44 
info@energinet.dk  
CVR-nr. 28 98 06 71 

Dato: 
2. februar 2021 
 
Forfatter: 
LKB/LKB 

 

Virksomhedsnavn 

Vejnavn 
By 

 

(herefter kaldt leverandøren) 

 

og 

 

Energinet 

Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 

 
  

 

 

Har indgået følgende: 

 

AFTALE OM LEVERING AF 
BALANCERINGSTJENESTER UDEN 
ENERGILEVERANCER 
 

1. Indledning 

Denne aftale udgør den overordnede regulering af parternes rettigheder og forpligtelser i for-

bindelse med levering af systemydelser. Med sin underskrift på dette dokument forpligter leve-

randøren sig til, på ethvert tidspunkt i aftalens løbetid, fuldt ud at opfylde de i denne aftale 

fastlagte krav. 

 

2. Dokumenter 

Denne aftale består af følgende dokumenter: 

 

- Aftale om levering af balanceringstjenester uden energileverance (dette dokument) 

- Bilag 1: Systemydelser til levering i Danmark - Udbudsbetingelser 

 

3. Område 

Leverandøren er leverandør af balanceringstjenester uden energileverance i følgende områder 

(sæt ét eller flere kryds): 

 

 DK1 DK2 

Område   

 

4. Ydelser 
Aftalen omfatter følgende ydelser: FCR i DK1 samt FFR og FCR-D i DK2.  
 
Leverandøren skal, jf. Bilag 1: Systemydelser til levering i Danmark - Udbudsbetingelser, præ-
kvalificeres til at levere de givne ydelser. I prækvalifikationsprocessen fastsættes, hvilke mæng-
der, aktøren kan tilbyde til markedet.  

 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://adlegacy.abledocs.com/169319/3d6341fb3307ce9215a31287a13f104b/DA
http://adlegacy.abledocs.com/169319/3d6341fb3307ce9215a31287a13f104b/DA
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5. Betaling 

Afregning sker igennem Energinets afregningsansvarlige samarbejdspartner, eSett. Gebyrer be-

tales i henhold til gældende regler hos eSett og der udarbejdes særskilt kontrakt herfor mellem 

leverandøren og Energinets afregningsansvarlige samarbejdspartner, eSett. 

 

Indkøb og afregning m.v. sker i øvrigt efter bestemmelserne i bilag 1 – ”Systemydelser til leve-

ring i Danmark - Udbudsbetingelser”. 

 

6. Sikkerhedsstillelse 

Kreditvurdering og sikkerhedsstillelse sker i overensstemmelse med Energinets forskrift C1. 

 

7. Overdragelse 

Leverandøren kan hverken helt eller delvist overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i hen-

hold til nærværende kontrakt uden Energinets skriftlige samtykke. 

 

8. Øvrige aftaler og retningslinjer 

Energinets til enhver tid gældende retningslinjer og forskrifter indgår som en integreret del af 

nærværende aftale. 

 

Energinet forbeholder sig ret til ensidigt at foretage tilretninger i disse retningslinjer og forskrif-

ter. Energinet vil med rimelig frist sende væsentlige ændringer i retningslinjer og forskrifter i 

offentlig høring. 

 

De af leverandøren udleverede oplysninger er omfattet af fortrolighed, såfremt de anses for at 

være kommercielt fortrolige, jf. dog reglerne i offentlighedsloven og miljøoplysningsloven. 

 

For de nærmere regler for leverandørens kommunikation med Energinet i forbindelse med 

fremsendelse af bud henvises til Energinets til enhver tid gældende forskrifter. 

 

9. Ansvar 

Energinet er ikke ansvarlig, hvis der har været anvendt nødprocedurer i tilfælde af sammen-

brud i kommunikationen mellem Energinet og aktøren, og dette ikke skyldes fejl hos Energinet. 

 

10. Misligholdelse 

Ved væsentlig misligholdelse, fx ved manglende betaling og ved manglende sikkerhedsstillelse, 

kan Energinet straks hæve nærværende aftale. 

 

Energinet vil i tilfælde af leverandørens likvidation, moratorium, rekonstruktion, konkurs eller 

anden insolvensbehandling straks kunne hæve nærværende aftale. 

 

11. Opsigelse 

Leverandøren kan ved skriftlig meddelelse til Energinet opsige nærværende aftale med 14 da-

ges varsel til udgangen af en måned.  
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Energinet kan ved skriftlig meddelelse til leverandøren opsige nærværende aftale med 14 da-

ges varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal være begrundet i lovgivning eller i væ-

sentlig ændring af strukturen for handel på det danske elmarked. 

 

Energinet offentliggør opsigelse af denne aftale på www.energinet.dk. 

 

12. Tvister 

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, og som parterne ikke ved fælles 

forhandling kan løse, skal afgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 2.6. i Ener-

ginets ”Udbudsbetingelser for levering af systemydelser”, der som bilag 1B indgår som en inte-

greret den af denne aftale 

 

13. Underskrift 

Denne aftale træder i kraft den (indsæt dato). 

 

Aftalen er udfærdiget i to originale eksemplarer til henholdsvis leverandøren og Energinet. 

 

 

 

Sted: 

Dato: 

 Sted: 

Dato: 

   

Energinet 

Jeppe Danø 

Områdeleder 

 Virksomhedsnavn 

Navn, Efternavn 

 

 

 

 

 

 

http://www.energinet.dk/

