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1. Aftaleparter 

Denne Oprindelsesgarantiaftale er indgået mellem: 

 

Energinet (Udsteder)   

Navn: Energinet Systemansvar A/S 

Adresse: Tonne Kjærsvej 65 

Postnr. og by: 7000 Fredericia 

CVR-nr.: 39 31 49 59 

 

og 

 

Kontohaver 

Navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

CVR-nr.:  

 

E-mail:                                                        

Telefonnr.:  

Underskriftsberettiget:  

2. Formål og omfang 

Oprindelsesgarantier for gas er reguleret i gasforsyningslovens § 36 (lovbekendtgørelse nr. 

126 af 6. februar 2020 om naturgasforsyning med senere ændringer) og bekendtgørelse nr. 

1216 af 7. juni 2021 om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling 

fra vedvarende energikilder). I henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 1, er Energinet myndig-

hed i forhold til udstedelse, overførsel og annullering af samt tilsyn med oprindelsesgarantier 

for elektricitet og gas fra vedvarende energikilder omfattet af lov om elforsyning og lov om na-

turgasforsyning.  

 

Udstedelse, overførsel og annullering af oprindelsesgarantier sker ved anvendelse af det digi-

tale system og i det format, som myndigheden stiller til rådighed, jf. bekendtgørelsens § 13, 

stk. 1. 

 

Til dækning af nødvendige omkostninger i forbindelse med udstedelse, overførsel og annulle-

ring af en oprindelsesgaranti, kan myndigheden opkræve gebyr hos den, der anmoder herom. 

Der kan endvidere opkræves gebyr til dækning af nødvendige omkostninger i forbindelse med 

tilsyn med oprindelsesgarantier, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 1. 

 

Retningslinjer for oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende energikilder 

angiver de nærmere bestemmelser for udstedelse, overførsel og annullering af oprindelsesga-

rantier for VE-gas samt de krav Energinet stiller til aktørerne på markedet for oprindelsesga-

rantier. Retningslinjerne er offentliggjort på Energinets hjemmeside. 
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Kontohaver får via denne aftale adgang til det digitale system (registeret for oprindelsesgaran-

tier), som Energinet (herefter betegnet ”Udsteder”) stiller til rådighed. 

3. Definitioner 

De udtryk, som er defineret i Retningslinjer for oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende 

energikilder, gælder tillige for nærværende oprindelsesgarantiaftale, medmindre andet udtryk-

keligt fremgår.  

4. Gebyrer 

Kontohaveren betaler til Udsteder et gebyr, jf. § 18 i bekendtgørelse om oprindelsesgarantier.  

  

Gebyrerne fastsættes af Udsteder. De til enhver til gældende gebyrsatser fremgår af Energi-

net’s hjemmeside – www.energinet.dk , der løbende vil blive opdateret, når der foreligger æn-

dringer.  

  

Fakturering af løbende gebyrer vil ske én gang om året.  Udsteder kan ændre rutinerne for 

hvornår faktureringen vil ske med én måneds varsel.  

5. Pligt til at informere 

Begge parter skal bidrage til gennemførelsen af denne aftale. Begge parter skal derfor stille 

den nødvendige information til rådighed for hinanden uden ugrundet ophold. Kontohaver skal 

snarest muligt informere Udsteder om ændringer af relevans for aftaleforholdet.  

6. Informationssystemer  

Oprindelsesgarantier udstedes gennem et digitalt system. Kontohaver skal, for egen regning, 

sørge for den nødvendige it-arkitektur og –grænseflader, som Kontohaveren har brug for, for 

at kunne anvende systemet.  

 

Kontohaveren er ansvarlig for den nødvendige datasikkerhed i forbindelse med brugen af sy-

stemet. Udsteder har ret til at ændre it-forudsætningerne for brug af systemet. Udsteder skal 

skriftligt informere Kontohaveren om implementering af væsentlige ændringer med et varsel 

på mindst 30 kalenderdage.  

 

Udsteder skal desuden skriftligt informere Kontohaveren om gennemførelse af ændringen sna-

rest muligt.  

 

Kontohaver informeres om begrænsninger i anvendelsen af systemet så hurtigt som muligt.  

 

Den information vil blive givet via systemet eller via e-mail.  

  

Udsteder har ret til at forebygge eller begrænse Kontohaverens anvendelse af systemet, hvis 

der foreligger misbrug af systemet, eller hvis Kontohaveren ikke har opfyldt sine forpligtelser i 

henhold til denne aftale.  

 

http://energinet.dk/
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7. Fejl ved udstedelsen  

Hvis Udsteder eller Kontohaveren opdager en fejl ved udstedelsen, annulleringen eller behand-

lingen af en oprindelsesgaranti, skal dette meddeles den anden part uden ugrundet ophold.  

  

Hvis der er en fejl i udstedelsen, annullering eller behandlingen af en oprindelsesgaranti, eller 

en fejl der skyldes uautoriseret adgang til systemet eller en fejl i systemet, skal Udsteder og 

Kontohaveren samarbejde og i rimeligt omfang bestræbe sig på at sikre, at der ikke sker uret-

mæssig berigelse som følge af fejlen.   

8. Kontohaverens konti  

Når Kontohaveren er oprettet i systemet, får Kontohaver adgang til en hovedkonto. Udsteder 

opretter en bruger hos Kontohaver, som via systemet får et brugernavn og password. Bruge-

ren kan oprette en eller flere underkonti til hovedkontoen.  

  

Brugeren har ret til på ethvert tidspunkt at råde over egne oprindelsesgarntier på egne konti. 

Hvis en transaktion gennemføres af brugeren i systemet, er brugeren bundet af transaktionen.   

9. Indsigt på konto  

Udsteder har til enhver tid ret til ubegrænset indsigt i Kontohaverens konti i systemet. Hvis 

dansk lov, forskrift, offentlige pålæg eller lignende kræver det, skal Udsteder have ret til at 

formidle de oplysninger fra Kontohaverens konti, som efterspørges.   

10. Ansvar  

Kontohaveren skal til enhver tid handle i overensstemmelse med gældende lovgivning samt de 

til enhver tid gældende Retningslinjer for oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende energi-

kilder. 

  

Enhver brug af oprindelsesgarantiordningen, oprindelsesgarantier mv. sker på kontohaverens 

eget ansvar og for hans risiko, og kontohaveren kan ikke rejse noget som helst krav mod Ud-

stederen som følge af oprindelsesgarantiordningen eller brugen af denne.  

 

Udstederen indestår desuden ikke for oprindelsesgarantisystemets tilgængelighed, herunder ek-

sempelvis ved it-mæssige nedbrud, medmindre dette skyldes Udstederens forsætlige eller groft 

uagtsomme handling. 

 

Kontohaveren skal skadesløsholde Udstederen for ethvert krav fra tredjemand, som måtte opstå 

som følge af kontohaverens brug af oprindelsesgarantier, herunder uretmæssig handel og over-

dragelse. 

  

11. Ændring i dansk lovgivning, offentlige påbud og lignende  

Dersom der opstår modstrid mellem bestemmelser i denne aftale og bestemmelser i dansk 

lovgivning som får betydning for Kontohaveren eller Udsteder i forbindelse med registeret, 

skal denne aftales bestemmelser fraviges, så vidt det er nødvendigt for at bringe dem i over-

ensstemmelse med lovgivningen.  
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12. Ændringer i aftalen  

Udsteder har ret til at foretage ændringer i denne aftale med én måneds varsel. Før ændringer 

foretages, skal Udsteder give Kontohaveren anledning til at kommentere de ændringer som 

foreslås foretaget. Ændringer i Retningslinjer for oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende 

energikilder kan foretages uden forudgående konsultationer med Kontohaveren.  

 

Kontohaveren er forpligtet til at acceptere de løbende ændringer af denne aftale, som måtte 

være nødvendige for, at aftalen er i overensstemmelse med gældende ret samt de til enhver tid 

gældende Retningslinjer for oprindelsesgarantier for gas fra vedvarende energikilder. Aftalen er 

et bilag til den til enhver tid gældende version af Retningslinjerne.  

13. Udelukkelse som certifikatudsteder  

Hvis Udsteders ret til at fungere som udsteder for oprindelsesgarantier i Danmark udløber, har 

Udsteder ret til at overdrage aftalen til en ny udsteder. Hvis der ikke er en ny udsteder, har 

Udsteder ret til at ophæve aftalen. Kontohaver har ret til at få udleveret sine data.   

  

14. Misligholdelse  

Hvis Kontohaveren misligholder aftalen, inklusive Kontohaverens pligt til at betale gebyrerne 

til Udsteder og indsende revisorerklæring, har Udsteder ret til at ophæve denne aftale.  

  

15. Force majeure  

I tilfælde af force majeure, har parterne ret til at begrænse leveringen af deres ydelser til hin-

anden. Force majeure dækker enhver begivenhed, som parterne ikke kunne have forhindret 

gennem rimelig forsigtighed og som gør det umuligt eller væsentligt svækker ydelserne eller 

gør dem finansielt eller på anden måde urimelige. Parterne skal informere hinanden om force 

majeure-begivenhedens indtræden samt afslutning uden ugrundet ophold.    

16. Fortrolighed  

Information af kommerciel eller følsom natur skal behandles som fortrolig information af 

begge parter, medmindre udlevering er påkrævet i henhold til lovmæssige forpligtelser.  

  

17. Overdragelse og ophør  

Begge parter kan kun overdrage denne aftale med forudgående skriftlig godkendelse fra den 

anden part. Sådan godkendelse kan ikke nægtes uden rimelig begrundelse.  

 

Begge parter kan dog uden godkendelse til enhver tid overdrage denne aftale til en koncern-

forbunden virksomhed.  
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Begge parter kan opsige denne aftale med en måneds skriftligt varsel.  

  

18. Lovvalg og tvister  

Denne aftale reguleres af dansk ret. Eventuelle tvister der udspringer af denne aftale kan ind-

bringes for de danske domstole.   

 

 

-ooo0ooo– 
 
 

 

Dato:    Dato: 

Sted: Ballerup    Sted: 

 

 

 

_______________________   ________________________ 

Energinet Systemansvar A/S   Kontohaver 

 

 


