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FORSKRIFT C1 

 

VILKÅR FOR BALANCEANSVAR 

 

I medfør af § 28, stk. 2, nr. 13, § 31, stk. 2-5 og § 84, stk. 5, i lov om elforsyning, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 119 af 6. februar 2020, samt efter bemyndigelse i § 7, stk. 1, nr. 3 og 4 i bekendtgø-

relse nr. 1402 af 13. december 2019 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltrans-

missionsnettet m.v., fastsættes følgende:  

 

Kapitel 1 
Anvendelsesområde og definitioner 

 

  § 1.  Denne forskrift indeholder regler og vilkår for balanceansvar samt regler og vilkår for en 

leverandør af balanceringstjenester med og uden energileverance..  

 Stk. 2.  Oversigt over definitioner findes i bilag 1.   

 

Kapitel 2 
Generelt om balanceansvar 

 

  § 2. Til alle produktions- og forbrugsmålepunkter, samt til al handel med fysisk el, skal der 

være tilknyttet en balanceansvarlig aktør, der skal have indgået en aftale om balanceansvar 

med Energinet. 

 Stk. 2. Den balanceansvarlige aktør er overfor Energinet ansvarlig for afvigelser mellem ind-

meldte handelsplaner og faktisk forbrug/produktion for de målepunkter, som aktøren er balan-

ceansvarlig for, samt omkostninger til køb af balancekraft, som Energinet som systemansvarlig 

virksomhed skal foretage til opretholdelse af balancen. 

 Stk. 3. Der kan for hvert målepunkt kun være én elleverandør og én balanceansvarlig aktør. 

 Stk. 4. En elleverandør kan for alle forbrugsmålepunkter i et netområde kun have én balan-

ceansvarlig aktør tilknyttet. 

  

 § 3. For at blive godkendt som balanceansvarlig aktør af Energinet i medfør af denne forskrift 

skal følgende betingelser være opfyldt: 

1. Aktøren skal have indgået en aftale om balanceansvar med Energinet (”balancean-

svarsaftale”). 

2. Aktøren skal være momsregistreret i Danmark eller et andet EU-land eller EØS-land. 

3. Aktøren skal have gennemført en af Energinet godkendt test af sin kommunikation 

med Energinet i henhold til Energinets forskrift F1. 

4. Aktøren skal elektronisk oplyse de til enhver tid af Energinet krævede stamdata for 

balanceansvarlige aktører. 

  Stk. 2. Aktøren skal endvidere enten være omfattet af en af Energinet godkendt kreditfor-

sikring eller stille en anfordringsgaranti.  

  Stk. 3. Anfordringsgarantien beregnes som summen af aktørens kreditrammer for aktivite-

ter som henholdsvis forbrugs-, produktions- og/eller handelsbalanceansvarlig i henholdsvis 

Vestdanmark og Østdanmark. Kreditrammen udgør dog minimum 2.000.000 DKK på landsba-

sis. For leverandører af balanceringstjenester uden energileverance udgør kreditrammen dog 

kr. 100.000,00 på landsplan. 
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  Stk. 4. For forbrugsbalanceansvarlige aktører beregnes kreditrammen som 5 % af den for-

udgående måneds forbrug i DK1 og DK2 multipliceret med forward prisen for henholdsvis DK1 

og DK2 for det indeværende år, som fastlagt af Nord Pool på sidste handelsdag i november må-

ned året forud. 

  Stk. 5. For produktionsbalanceansvarlige aktører beregnes kreditrammen ved at multipli-

cere forward prisen for henholdsvis DK1 og DK2 for det indeværende år som fastlagt af Nord 

Pool på sidste handelsdag i november måned året forud med følgende mængder for henholds-

vis DK1 og DK2: 

1. Centrale værker: 0,01 * månedsproduktion (MWh) 

2. Decentrale værker: 0,05 * månedsproduktion (MWh) 

3. Vindmøller: 0,2 * månedsproduktion (MWh) 

  Stk. 6. For handelsbalanceansvarlige aktører er kreditrammen fastsat til 2.000.000 DKK. 

  Stk. 7. Energinet frigiver eventuel anfordringsgaranti senest tre måneder efter opsigelse af 

balanceansvarsaftalen. 

 

 § 4. Den balanceansvarlige aktørs identitet er kun synlig for elleverandøren i DataHub. Det er 

alene elleverandøren, der har adgang til stamdata for egne kunder i DataHub. 

 Stk. 2. Den balanceansvarlige aktør har ikke adgang til data i DataHub for egne målepunk-

ter. Energinet kan efter anmodning fra den balanceansvarlige aktør udlevere data.  

  Stk. 3. Den balanceansvarlige får alene besked om generelle skift af balanceansvar i til-

fælde, hvor elleverandøren skifter balanceansvarlig for et antal af målepunkter som led i et 

samlet skift af balanceansvarlig aktør. 

  Stk. 4. Den balanceansvarlige aktør kan alene frigøre sig fra sit ansvar som balanceansvarlig 

aktør i overensstemmelse med balanceansvarsaftalen. 

 

 § 5. Leverandører af balanceringstjenester skal forud for deltagelse i markeder for system-

ydelser indgå en aftale med en balanceansvarlig aktør om tilbudsgivning, levering og afregning 

af relevante systemydelser. For leverandører af balanceringstjenester uden energileverance 

skal aftale om tilbudsgivning, levering og afregning af relevante systemydelser indgås med 

Energinet. 

  Stk. 2. Leverandørern af balanceringstjenester skal før deltagelse i markeder for system-

ydelser eftervise ved dokumentation og test, at de tekniske krav er opfyldt i henhold til Energi-

nets Udbudsbetingelser for systemydelser. 

 

Kapitel 3 
Betaling 

 

 § 6. En balanceansvarlig aktør skal til Energinet betale et månedligt abonnement samt en tarif 

pr. MWh købt eller solgt balancekraft vedrørende forbrug og/eller handel. 

 Stk. 2. En elleverandør skal til Energinet betale en tarif pr. MWh målt produktion og en tarif 

pr. MWh målt forbrug. 

 Stk. 3. Abonnement og tariffer justeres årligt pr. 1. januar og vil blive offentliggjort på Ener-

ginets hjemmeside tre måneder før ikrafttræden. 

NB: Særskilt hjemmel til opkrævning???? 

Kapitel 4 

Skift af balanceansvarlig aktør 
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 § 7. En balanceansvarlig aktør kan alene overdrage sin balanceansvarsaftale med Energinet til 

en anden balanceansvarlig aktør efter forudgående skriftligt samtykke fra Energinet. 

 Stk. 2. Elleverandøren foretager skift af forbrugs- og produktionsbalanceansvar i DataHub. 

Skift af balanceansvarlig aktør skal ske med et varsel på 10 arbejdsdage. 

  Stk. 3. Skift af forbrugsbalanceansvarlig aktør gennemføres på alle nuværende og fremti-

dige målepunkter, som elleverandøren leverer til eller har anmeldt kommende leverance til, og 

sker pr. netområde. 

  Stk. 4. Skift af produktionsbalanceansvarlig aktør gennemføres for alle eller udvalgte pro-

duktionsmålepunkter pr. netområde, som elleverandøren er registreret som elleverandør for. 

Der kan ikke anmeldes skift af produktionsbalanceansvarlig aktør på produktionsmålepunkter, 

hvor elleverandøren har anmeldt leverandørskift, som stadig kan annulleres. 

  Stk. 5. Ved ethvert skift af balanceansvarlig aktør hæfter den tidligere balanceansvarlige ak-

tør for ubalancer overfor Energinet indtil det tidspunkt, hvor der er indtrådt en ny balancean-

svarlig aktør overfor Energinet. 

  Stk. 6. Ophører en elleverandørs aftale med en balanceansvarlig aktør, uden at en ny aftale 

med en anden aktør træder i stedet, skal elleverandøren anmelde leveranceophør på alle må-

lepunkter og annullere anmeldte fremtidige leverandørskift og tilflytninger. 

 

 § 8. Hvis den balanceansvarlige aktør eller Energinet opsiger Balanceansvarsaftalen med det 

varsel, som er anført i Balanceansvarsaftalen, er den balanceansvarlige aktør forpligtet til at 

orientere de parter, som denne er balanceansvarlig for, om opsigelsen og dens konsekvenser. 

  Stk. 2. Opsiges balanceansvaraftalen kan parterne anmelde skift af balanceansvarlig aktør 

efter reglerne i § 6.  

  Stk. 3. Energinet kan, hvis den balanceansvarlige aktør groft eller gentagne gange (væsent-

lig misligholdelse) tilsidesætter vilkårene i balanceansvarsaftalen, hæve balanceansvarsaftalen 

med den balanceansvarlige aktør. 

  Stk. 4. Ved ophør af balanceansvarsaftalen fratages den balanceansvarlige aktør balancean-

svaret, og Energinet varetager balanceansvaret indtil skift af balanceansvarlig aktør har fundet 

sted.  

  Stk. 5. Energinet skal meddele elleverandøren, at elleverandøren skal registrere en ny ba-

lanceansvarlig aktør på de relevante målepunkter. Ved skift af balanceansvarlig aktør på grund 

af væsentlig misligholdelse ses bort fra tidsfristen i § 6, stk. 2. Skift skal i stedet ske med et var-

sel på ned til 1 dag, dog tidligst fra den dag, hvor balanceansvarsaftalen ophører og senest 3 

dage fra det tidspunkt, hvor elleverandøren har modtaget meddelelse fra Energinet. 

 

 § 9. Energinet iværksætter leverandørskift, hvis der ikke er tilknyttet en balanceansvarlig ak-

tør til et målepunkt, jf. § 2.  

  Stk. 2. Fordeling af forbrugsmålepunkter sker som beskrevet i elforsyningslovens § 72 e.  

  Stk. 3. Energinet indhenter én gang årligt i perioden 1.-15. december tilkendegivelser fra 

elleverandører om deres ønsker om overtagelse af produktionsmålepunkter i henhold til stk. 1.  

 

Kapitel 5 
Leverandørforhold mv. på produktionsmålepunkter 

 

 § 10. Skift af elleverandør, flytning, tilknytning af elleverandør og balanceansvarlig ved tilslut-

ning af nye målepunkter samt ophør af aftale mellem elleverandør og kunde, kan ske på alle 

forbrugs- og produktionsmålepunkter. Reglerne for produktionsmålepunkter følger reglerne 

for forbrugsmålepunkter, jf. Energinets forskrift H1. 
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  Stk. 2. Skift af elleverandør for produktionsanlæg gennemføres på det GSRN-nr., som er 

knyttet til anlægget i DataHub. Der skelnes mellem 2 typer af skift af elleverandør: 

1. Skift af elleverandør på anlæg, der er på markedsvilkår og ved skiftet forbliver på mar-

kedsvilkår. 

2. Skift af leverandør, som samtidig medfører skift ud af eller ind i aftagepligten. 

  Stk. 3. Skift af elleverandør for anlæg, jf. stk. 2, nr. 1, skal foretages efter reglerne for for-

brugsmålepunkter, jf. Energinets forskrift H1. 

  Stk. 4. Skift af elleverandør, jf. stk. 2, nr. 2, skal foretages ved, at anlægsejerens indsender 

standardblanket til Energinet. Energinet opdaterer herefter registreringen af aftagepligt på må-

lepunktet i DataHub. 

 

 § 11. Netvirksomheden skal oprette produktionsmålepunkter i DataHub efter reglerne for 

forbrugsmålepunkter, jf. Energinets forskrift H1. 

 

 § 12. I tilfælde af ejerskifte, skal den nye anlægsejer melde tilflytning til en elleverandør, som 

anmelder tilflytning til DataHub efter reglerne i Energinets Forskrift H1. 

 

 § 13. Hvis en netvirksomhed eller Energinet afbryder sin ydelse til en elleverandør, jf. Elforsy-

ningslovens § 72 d, stk. 4, eller tages elleverandøren under rekonstruktion eller konkursbe-

handling, og har rekonstruktøren eller kurator ikke inden for 1 uge derefter meddelt Energinet, 

at virksomheden videreføres, iværksætter Energinet leverandørskift på de respektive målepun-

ker, jf. § 2. 

  Stk. 2. Energinet indhenter én gang årligt i perioden 1.-15. december tilkendegivelser fra 

elleverandører om deres ønsker om overtagelse af produktionsmålepunkter i henhold til stk. 1.  

  

 

 

 

Kapitel 6 

Håndhævelse og sanktioner  
 

 § 14. Energinet kan meddele påbud om overholdelse af denne forskrift til en aktør, der groft 

eller gentagne gange tilsidesætter sine forpligtelser efter denne forskrift. Ved manglende op-

fyldelse af et påbud, kan Energinet træffe afgørelse om, at aktøren helt eller delvist udelukkes 

fra at gøre brug af Energinets ydelser. 

 

Kapitel 7 
Klage m.v. 

 

  § 15.  Klage over indholdet af denne forskrift kan indbringes for Forsyningstilsynet. 

 Stk. 2. Påbud efter § 14 kan indbringes for Forsyningstilsynet.  

 Stk. 3. Afgørelser truffet af Energinet i medfør af denne forskrift, der medfører afregistre-

ring af en virksomhed som bruger af DataHub, kan af den virksomhed, som afgørelsen vedrø-

rer, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes overfor Energinet 

senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt virksomheden. Energinet anlægger sag mod den 

pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler om borgerlige sager. Domstolsprøvelsen 

har ikke opsættende virkning.  
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Kapitel 8 
Ikrafttræden 

 

  § 16. Forskriften træder i kraft den 1. januar/maj 20210 

. 
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Bilag 1 - Terminologi og definitioner 

 

1. Aftagepligtig produktion 

Elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeværker mindre end 5 MW samt vedvarende 

energi (vindmøller samt forskellige former for biomasse, biogas og solceller), som Energinet 

har pligt til at aftage til lovbestemte priser. 

 

2. Aktør 

Fællesbetegnelse for parter, undtagen kunder og tredjeparter, der agerer i elmarkedet. Dvs. 

netvirksomhed, elleverandør, balanceansvarlig, transmissionsvirksomhed og systemansvarlig. 

 

3. Aktørplan 

Den balanceansvarlige aktørs samling af handelsplaner for køb/salg af elektricitet i MWh pr. 

time indsendt dagen før driftsdøgnet. 

 

4. Arbejdsdage 

Arbejdsdage som defineret i Forskrift D1: Afregningsmåling 

 

5. Balanceansvar 

Den enkelte aktørs ansvar for afvigelse mellem aktørplan og det faktiske forbrug/produktion på 

en række målepunkter. 

 

6. Balanceansvarlig aktør 

En aktør, der er godkendt af og har indgået aftale med Energinet om varetagelse af balancean-

svar. Aftale om balanceansvar findes i denne forskrifts bilag 2. 

 

Der er tre typer af balancenansvarlig aktører: 

- Forbrugsbalanceansvarlig aktør 

- Produktionsbalanceansvarlig aktør 

- Handelsbalanceansvarlig aktør 

 

7. Balancekraft 

Balancekraft er forskellen mellem aktørplan og faktisk driftstilstand. Udvekslingen af balance-

kraft mellem aktører administreres af Energinet ved balanceafregning. 

 

8. Elleverandør 

En virksomhed, der sælger elektricitet til den, der omfattes af et aftagenummer, og som er re-

gistreret for denne aktivitet i DataHub. 

 

9. Forbrugsbalanceansvarlig aktør 

En balanceansvarlig aktør der har balanceansvaret for forbrug, herunder nettab. Har endvidere 

balanceansvaret for aftaler om fysisk elhandel relateret til forbruget på de målepunkter, aktø-

ren er forbrugsbalanceansvarlig for. 

 

10. GSRN-nr. 

Et 18-cifret entydigt identifikationsnummer af et målepunkt. Betegnes også som målepunkts 

ID. 
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11. Handelsbalanceansvarlig aktør 

En balanceansvarlig aktør der udelukkende varetager balanceansvar i relation til fysisk elhandel 

(en trader). 

 

12. Kreditramme 

Aktørens forventede maksimale udestående i balanceafregningen overfor Energinet ved nor-

mal afregningsfrekvens. 

 

13. Kreditforsikring 

Forsikring som virksomheder kan tegne i et forsikringsselskab, og derigennem sikre sine tilgo-

dehavender hos kunderne. 

 

14. Kunde 

Den (eller de), der disponerer over et målepunkt, og som dermed har ret til at indgå aftaler 

med retsvirkning for dette målepunkt, dvs. har ret til at foretage leverandørskift, melde fraflyt-

ning på målepunktet mv. En kunde kan enten være en juridisk eller fysisk person. 

 

15. Leverandør af balanceringstjeneste 

En elproducent/elforbruger/aktør, der er godkendt til at levere balanceringstjenester i over-

ensstemmelse med de gældende prækvalifikationskrav for den specifikke tjeneste. 

 

16. Leverandør af balanceringstjenester uden energileverance 

 

En elproducent/elforbruger/aktør, der er godkendt til at levere balanceringstjenester i over-

ensstemmelse med de gældende kvalifikationskrav for den specifikke tjeneste, og som har ind-

gået aftale med Energinet om levering af balnceringstjenester uden energileverance.  

Aftale om leverandør af balanceringstjenester uden energileverance findes i denne forskrifts 

bilag 3. 

 

 

1.17. Måleansvarlig 

Den måleansvarlige for et målepunkt er den netvirksomhed, i hvis område målepunktet er pla-

ceret. 

 

2.18. Målepunkt 

Et fysisk eller defineret (virtuelt) punkt i elforsyningsnettet, hvor elektrisk energi måles, bereg-

nes som en funktion af flere målinger eller estimeres. Klassificeres som forbrugs-, produktions- 

eller udvekslingsmålepunkt. Et målepunkt er den mindste enhed i elmarkedet i forbindelse 

med opgørelse af elektrisk energi for kunder og aktører. Et målepunkt er identificeret med et 

GSRN-nr. 

 

16.19. Netområde 

Et nærmere afgrænset område, hvortil der i medfør af Elforsyningsloven er givet bevilling til at 

drive netvirksomhed, og som er separat afgrænset mod de tilstødende elforsyningsnet med 

15/60-målere, som indgår i DataHubs opgørelser i elmarkedet. 

 

17.20. Netvirksomhed 

Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet. 
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18.21. Produtionsbalanceansvarlig aktør 

En balanceansvarlig aktør der har balanceansvaret for produktion. Har endvidere balancean-

svaret for aftaler om fysisk elhandel relateret til produktionen på de målepunkter, aktøren er 

produktionsbalanceansvarlig for. 
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Bilag 2 – Aftale om balanceansvar 

AFTALE 

 

Energinet Elsystemansvar A/S 

Tonne Kjærsvej 65 

DK-7000 Fredericia 

 

og 

 

Firma 

Adresse 

Postnr. by 

 

(i det følgende kaldet "aktøren") 

 

har indgået følgende: 

Aftale om balanceansvar 

 

Idet: 

 Energinet som landsdækkende systemansvarlig virksomhed har ansvaret for at sikre 

elmarkedets funktion i hele Danmark, 

 det danske elmarked består af to geografisk adskilte delmarkeder, Vestdanmark (her-

efter DK1) og Østdanmark (herefter DK2), 

 denne aftale dækker begge delmarkeder, 

 ansvaret for områdets balance er delt ud på et antal balanceansvarlige aktører, som 

hver for sig er økonomisk forpligtet til at være i balance, 

 et målepunkt er mindste enhed i et balanceansvar, 

 der til hvert målepunkt (produktion/forbrug) skal være tilknyttet én balanceansvarlig 

aktør, 

 der ikke kan indgås aftaler om fysisk ellevering til eller fra elnettet, uden at der er til-

knyttet en balanceansvarlig aktør, 

 Energinet har vurderet, at aktøren opfylder kravene for at kunne varetage økonomisk 

balanceansvar over for Energinet, 

 

er der indgået følgende aftale om varetagelse af balanceansvar: 

 

1. Område 

Aktøren er balanceansvarlig for (sæt ét eller flere kryds): 

 DK1 DK2 

Produktion   

Forbrug   

Handel   

 

2. Aktørens opgaver 

Aktøren skal forud for et driftsdøgn indsende en bindende aktørplan til Energinet. 

 

Produktionsbalanceansvarlige aktører skal endvidere fremsende aktørplaner til Energinet. 

Disse aktørplaner skal løbende opdateres før og under driftsdøgnet. 
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3. Energinet.dk's opgaver 

Efter driftsdøgnet, opgør og afregner Energinet ubalancen på produktion og forbrug/handel 

efter reglerne i Energinets Forskrift C2: Balancemarkedet og balanceafregning. 

 

For produktionsbalanceansvarlige kan Energinet udmelde eventuelle grænser for specifikke 

produktionsenheders indfødninger i bestemte stationer (knudepunkter). 

 

4. Betaling 

Fakturering og kreditering af balancekraft, abonnement, tariffer og gebyrer sker for én kalen-

dermåned af gangen. 

 

Et forfaldent beløb skal med valør være indsat på Energinets konto den 25. i måneden. Er 

denne dato ikke en bankdag, forfalder betalingen den førstkommende bankdag. 

 

Energinet udbetaler beløb den 25. i måneden, efter den aktuelle afregningsmåned er slut. Er 

denne dato ikke en bankdag, sker udbetalingen den førstkommende bankdag. 

 

Energinet forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at overgå til hyppigere fakturering, herunder 

daglig afregning. 

 

5. Sikkerhedsstillelse 

Energinet anvender som udgangspunkt kreditforsikringer, hvorfor aktøren normalt ikke skal 

stille sikkerhed over for Energinet. 

 

Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kreditforsikring, er aktø-

ren forpligtet til at stille sikkerhed i henhold til de regler, der fremgår af Forskrift C1: Vilkår for 

balanceansvar. Sikkerhed stilles på anfordringsvilkår i form af en betryggende bankgaranti eller 

anden tilsvarende sikkerhed. 

 

Energinet kan med et skriftligt varsel på 7 dage kræve sikkerhedsstillelsen ændret. 

 

Ved opsigelse af nærværende aftale frigives sikkerhedsstillelsen. Frigivelse sker senest tre må-

neder efter opsigelse. 

 

6. Overdragelse 

Aktøren kan hverken helt eller delvist overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til 

nærværende kontrakt uden Energinets skriftlige samtykke. 

 

7. 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 

høring hos de balanceansvarlige aktører. 

 

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

kommercielt fortrolige. 
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For de nærmere regler for aktørens kommunikation med Energinet i forbindelse med fremsen-

delse af aktørplaner mv. henvises til Energinets til enhver tid gældende forskrifter. 

 

Ved ikrafttræden af nærværende aftale vil aktørens navn blive påført listen over balancean-

svarlige aktører på Energinets hjemmeside. 

 

8. Ansvar 

Energinet har intet ansvar for aktørens eventuelle økonomiske tab i tilfælde af, at Energinet da-

gen før driftsdøgnet ændrer den af aktøren fremsendte aktørplan, fordi denne er fejlagtig eller 

mangelfuld, eller anvender egne skøn, når aktøren undlader at fremsende sin aktørplan retti-

digt. 

 

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

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

Energinet. 

 

Energinet har intet ansvar for aktørens eventuelle økonomiske tab i tilfælde af, at de målean-

svarlige fremsender ufuldstændige eller fejlagtige målinger og undlader at rette disse inden for 

gældende tidsfrister, eller hvis Energinet anvender eget skøn i tilfælde af, at de måleansvarlige 

helt eller delvist undlader at fremsende de nødvendige målinger. 

 

9. Misligholdelse 

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

kan Energinet straks fratage aktøren balanceansvaret ved at hæve nærværende aftale. 

 

Energinet vil i tilfælde af aktørens likvidation, moratorium, rekonstruktion, konkurs eller anden 

insolvensbehandling straks kunne hæve nærværende aftale. 

 

10. Opsigelse 

Aktøren kan ved skriftlig meddelelse til Energinet opsige nærværende aftale med to måneders 

varsel til udgangen af en måned. Aktøren skal i samme forbindelse orientere de aktører, som 

vedkommende er balanceansvarlig for, om opsigelsen og dens konsekvenser. 

 

Energinet kan ved skriftlig meddelelse til aktøren opsige nærværende aftale med to måneders 

varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen skal være begrundet i lovgivning eller i væsentlig 

ændring af strukturen for handel på det danske elmarked. 

 

Aktøren skal på samme måde som beskrevet ovenfor orientere om opsigelsen og dens konse-

kvenser. 

 

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

 

11. Tvister 

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, og som parterne ikke ved fæl-

les forhandling kan løse, skal først søges løst ved mediation mellem parterne. Mediationen skal 

ske i henhold til de til enhver tid gældende regler for mediation under Det Danske Voldgiftsin-

stitut (Danish Arbitration). 
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Kan tvisten ikke løses efter ovennævnte procedure, og har Energitilsynet eller Energistyrelsen 

ikke kompetence til at afgøre tvisten, afgøres tvisten efter Regler for behandling af sager ved 

Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens 

voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Hvis en part ikke inden 30 dage efter at have 

indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, 

udnævnes også denne af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. 

 

Udgør sagens genstand mindre end 500.000 DKK, består voldgiftsretten dog kun af ét medlem 

udpeget af Voldgiftsnævnet. 

 

Voldgiftsretten skal i sine kendelser tage stilling til fordeling af sagsomkostningerne, herunder 

omkostninger til parternes advokater. 

 

Voldgiftsafgørelsen er bindende og endelig for parterne. 

 

Nærværende aftale træder i kraft den (indsæt dato). 

 

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

 

Sted:   Sted: 

 

Dato:   Dato: 

 

 

 

_______________________________ _____________________________ 

Energinet   Firma 

Søren Dupont Kristensen 

Direktør, Energinet Elsystemansvar A/S 
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Bilag 3 – Aftale om levering af balanceringstjenester uden energileve-
rancer 

 

Energinet Elsystemansvar A/S 

Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
CVR nr.: 39314959 

 

og 

Firma 

Adresse 

Postnr. by 

 

(i det følgende kaldet "aktøren") 

 

 

 har indgået følgende: 

Aftale om levering af balanceringstjenester uden energileverance 

 

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 

med bilag fastlagte krav. 

 

2. Dokumenter 

Denne aftale består af følgende dokumenter: 

 

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

- Bilag nr. 1.A: Bruttoliste over anlæg som leverandøren råder over 

- Bilag nr. 1.B: Udbudsbetingelser for levering af systemydelser 

 

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 og FCR-D i DK2.  

 

Leverandøren skal, jf. markedsforskrift C1, prækvalificeres til at levere de givne ydelser. I præ-

kvalifikationsprocessen fastsættes, hvilke mængder, aktøren kan tilbyde til markedet.  

 

 

5. Betaling 

Afregning – herunder betaling for balanceringstjenester og afregning af gebyrer -  sker for én 

kalendermåned af gangen. 

 

Formateret: Fremhævning
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Et forfaldent beløb skal med valør være indsat på Energinets konto den 25. i måneden. Er 

denne dato ikke en bankdag, forfalder betalingen den førstkommende bankdag. 

 

Energinet udbetaler beløb den 25. i måneden, efter den aktuelle afregningsmåned er slut. Er 

denne dato ikke en bankdag, sker udbetalingen den førstkommende bankdag. 

 

Energinet forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at overgå til hyppigere fakturering, herunder 

daglig afregning. 

 

Indkøb og afregning m.v. sker i øvrigt efter bestemmelserne i bilag 1B – Energinets ”Udbudsbe-

tingelser for levering af systemydelse”. 

 

6. Sikkerhedsstillelse 

Leverandøren skal i overensstemmelse med Energinets sædvanlige krav, jf. markedsforskrift 

C1, tegne en kreditforsikring, hvorfor der ikke skal stilles sikkerhed over for Energinet. 

 

Såfremt forsikringsselskabet giver afslag eller tilbud om utilstrækkelig kreditforsikring, er leve-

randøren dog forpligtet til at stille sikkerhed i henhold til de regler, der fremgår af forskrift C1: 

Vilkår for balanceansvar. Sikkerhed stilles på anfordringsvilkår i form af en betryggende bank-

garanti eller anden tilsvarende sikkerhed. 

 

Energinet kan med et skriftligt varsel på 7 dage kræve sikkerhedsstillelsen ændret. 

 

Ved opsigelse af nærværende aftale frigives en eventuel sikkerhedsstillelse. Frigivelse sker se-

nest tre måneder efter opsigelse. 

 

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 
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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.  

 

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 aktøren og Energinet. 

 

 

 

Sted:   Sted: 

 

Dato:   Dato: 

 

 

 

_______________________________ _____________________________ 

Energinet   Firma 

Søren Dupont Kristensen 

Direktør, Energinet Elsystemansvar A/S 

 

 


