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UDBUD AF SYSTEMGENOPRETTELSESRESERVE 

BILAG 2 KONTRAKTPARADIGME - HØRING 
 

Virksomhedsnavn 

Vejnavn 

By 

CVR:  

 

(herefter benævnt ”Leverandøren”) 

 

og 

 

Energinet Elsystemansvar A/S 

Tonne Kjærsvej 65 

7000 Fredericia 

CVR: 39 31 49 59 

 

(hver for sig en ”Part” og samlet ”Parterne”) har indgået følgende: 

 

Har indgået følgende: 

 

AFTALE OM SYSTEMGENOPRETTELSESRESERVE I DK2 2021-2023 

(”Aftalen”) 

 

  

1. Ydelsens karakter og omfang 

Energinet varetager i henhold til ”Lov om Energinet”1 den systemansvarlige virksomhed i Dan-

mark som en selvstændig offentlig virksomhed. Derfor indgår Energinet Elsystemansvar A/S 

aftale med LEVERANDØREN om levering af systemgenoprettelsesreserve fra ANLÆGSNAVN. 

 

1.1 Definition 

Systemgenoprettelsesreserve: Reserve, bestående af én eller flere kraftværksblokke, der til-

sammen kan starte fra spændingsløst net og levere tilstrække-

lig energi, spændingsregulering og kortslutningseffekt til at 

spændingssætte transmissionsnettet. 

 

2. Anlægsbeskrivelse 

HER INDSÆTTES EN KORT BESKRIVELSE AF ANLÆGGET: 

- STØRRELSE 

- SÆRLIGE TEKNISKE KARAKTERISTIKA 

- PLACERING 
 

1
 LBK nr. 997 af 27. juni 2018 af lov om Energinet 
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3. Levering fra ANLÆGSNAVN 

I tilfælde af spændingsløst transmissionsnet i DK2 er Energinet Elsystemansvar A/S berettiget 

til at beordre, at Leverandøren uden ugrundet ophold påbegynder leveringen af Systemgenop-

rettelsesreserve i henhold til de tekniske betingelser beskrevet i Bilag 1. 

 

Leverandøren er forpligtet til at meddele Energinet Elsystemansvar A/S, hvis systemgenopret-

telsesreserven ikke er til rådighed. Meddelelse herom skal ske uden ugrundet ophold. 

 

4. Vederlag 

4.1 Fast betaling 

Det faste årlige vederlag fra Energinet Elsystemansvar A/S til Leverandøren for rådigheden over 

systemgenoprettelsesreserven i hele aftaleperioden, jf. afsnit 7 nedenfor, udgør i alt DKK 

INDSÆT BELØB ekskl. moms pr. år. 

 

4.2 Variable omkostninger 

Ved faktisk levering fra systemgenoprettelsesreserven skal Energinet Elsystemansvar A/S beta-

le Leverandørens variable omkostninger forbundet hermed, hovedsageligt bestående af: 

• Startomkostninger  

• Brændselsforbrug til levering af energi 

 

Omkostninger til afprøvninger skal være indeholdt i det faste årlige vederlag. 

 

4.3 Pristalsregulering 

Det faste årlige vederlag pristalsreguleres én gang årligt med udviklingen i INDEKS, første gang 

med vederlaget for januar 2021. Udgangspunktet for pristalsreguleringen er indekstallet for 

tredje kvartal 2019. 

 

4.4 Modregningsbeløb 

I tilfælde af, at systemgenoprettelsesreserven ikke er til rådighed, jf. afsnit 3 ovenfor, bliver 

Leverandøren modregnet for hver påbegyndt time, systemgenoprettelsesreserven ikke er til 

rådighed. Modregningsbeløbet er DKK INDSÆT BELØB, hvilket svarer til det faste årlige veder-

lag i én time. 

 

4.5 Tab 

Energinet Elsystemansvar A/S forpligter sig til at erstatte Leverandøren for de direkte tab, som 

måtte opstå ved havari på systemgenoprettelsesreserven, forårsaget af hændelser i transmis-

sionsnettet, som kan tilegnes uagtsomme forhold hos Energinet Elsystemansvar A/S i forbin-

delse med spændingssætning af spændingsløst transmissionsnet, som ligger udover de hæn-

delser, som systemgenoprettelsesreserven i øvrigt skal være beskyttet imod efter gældende 

tekniske forskrifter og driftsinstrukser. 
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5. Betalingsbetingelser 

Det faste årlige vederlag er fordelt i 12 lige store dele, som faktureres månedligt forud. Leve-

randøren fremsender elektronisk faktura til Energinet Elsystemansvar A/S den 15. i måneden 

før levering. 

 

Modregningsbeløbet, som angivet ovenfor, opgøres for hver måned og Leverandøren frem-

sender kreditnota senest to uger efter Parterne har opgjort Modregningsbeløbet. 

 

Energinet Elsystemansvar A/S betaler i henhold til Energinet Elsystemansvar A/S Energinet 

Elsystemansvar A/S s almindelige handelsbetingelser senest 30 dage efter modtagelse af faktu-

ra. 

 

I tilfælde af for sen betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler. 

 

Energinet Elsystemansvar A/S forbeholder sig ret til inden udbetaling af de månedlige rater at 

tilbageholde betalingen, hvis det konstateres, at Leverandøren ikke har opfyldt/opfylder sine 

forpligtelser i henhold til Aftalen, jf. afsnit 6 nedenfor. 

 

6. Misligholdelse 

Ved manglende levering af systemgenoprettelsesreserve, herunder manglende tilgængelighed 

og levering af mangelfuld ydelse, som ikke skyldes Energinet Elsystemansvar A/S s forhold eller 

force majeure, sker der modregning i det faste årlige vederlag med modregningsbeløbet, jf. 

afsnit 4.4 ovenfor, for hver påbegyndt time, hvor der forekommer manglende levering. Mod-

regningen er til fuld og endelig afgørelse af den manglende systemgenoprettelsesreserve. 

 

7. Aftaleperiode 

Aftaleperioden løber fra 1. januar 2021 kl. 00:00 til og med 31. december 2023 kl. 24:00, hvor 

Aftalen ophører automatisk. 

 

Parternes forpligtelser i henhold til denne aftale bortfalder uden yderligere varsel ved udløb af 

aftaleperioden. 

 

8. Opsigelse 

Aftalen er uopsigelig for begge parter i aftaleperioden. 

 

9. Tekniske krav 

Systemgenoprettelsesreserven skal leve op til de krav, der fremgår af Bilag 1, Tekniske betin-

gelser. 

 

10. Organisatoriske krav 

Leverandøren er forpligtet til at have et døgnbemandet kontrolrum, som til enhver tid er klar 

til at håndtere henvendelser fra Energinet Elsystemansvar A/S. Kommunikation kan ske via 

telefon, produktionstelegraf, e-mail eller som i øvrigt beskrevet i de for anlægget til enhver tid 

gældende tekniske forskrifter. 
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11. Overdragelse 

Parterne kan ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden Part helt eller delvist 

overdrage deres rettigheder og forpligtelser efter Aftalen til tredjepart. De øvrige selskaber i 

Energinet og LEVERANDØREN anses ikke for tredjeparter i denne forbindelse. 

 

12. Ændringer 

Aftalen kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Parterne. 

 

13. Force Majeure 

Leverandørens opfyldelsespligt efter Aftalen suspenderes, og Leverandøren er fri for ethvert 

ansvar og forpligtelse til at foretage modregning for manglende opfyldelse på grund af forhold, 

som ligger udenfor Leverandørens kontrol, som Leverandøren ikke ved Aftalens indgåelse bur-

de have taget i betragtning, og som Leverandøren ikke med rimelighed burde have undgået 

eller overvundet. Ved vurdering af, om Leverandøren med rimelighed burde have undgået eller 

overvundet et sådant forhold, indgår tillige en vurdering af de økonomiske ofre, Leverandøren 

vil skulle bringe for at opfylde Aftalen. 

 

Uden at begrænse forståelsen af, hvad der anses som en force majeure-situation, skal nævnes, 

at krig, terrorhandlinger samt naturkatastrofer anses som force majeure, samt at pengemangel 

ikke anses som force majeure. 

 

Force majeure kan højst gøres gældende, så længe force majeure-situationen varer. 

 

Såfremt en Part vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til 

den anden Part uden ugrundet ophold og senest syv dage efter, at force majeure-situationen 

er indtrådt. 

 

14. Syn og skøn 

Parterne kan, i tilfælde af uoverensstemmelse eller hvor det er nødvendigt for at sikre bevisets 

stilling, begære udmeldt syn og skøn vedrørende ydelsen. Syn og skøn udmeldes af Voldgiftsin-

stituttet. 

 

15. Offentligretlige forhold 

Såfremt Aftalen skal godkendes af offentlige myndigheder, og en sådan myndighedsgodken-

delse ikke kan opnås før Aftalens ikrafttræden, eller såfremt Aftalen eller dele af denne i øvrigt 

måtte være i strid med lovgivningen, forpligter Parterne sig til ved genforhandling at søge Afta-

len ændret, således at den opfylder myndighedernes krav og lovgivningen. Ved denne genfor-

handling skal Parterne i videst muligt omfang søge at opretholde den økonomiske balance i 

Aftalen, afbalanceringen af rettigheder og forpligtelser i Aftalen, samt sammenhængen mellem 

de enkelte dele af Aftalen, som er udtrykt i Aftalen. 

 

Såfremt en af Parterne, efter minimum 30 dages genforhandling som anført ovenfor, er af den 

opfattelse, at Parterne ikke ved genforhandling kan opnå enighed om at ændre Aftalen, er 

pågældende Part berettiget til at kræve, at uafklarede spørgsmål afklares ved voldgift, jf. afsnit 

16 nedenfor. 
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16. Voldgift og lovvalg 

Aftalen er underlagt dansk ret. 

 

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, skal afgøres efter Regler for behand-

ling af sager ved Voldgiftsinstituttet. Hver Part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsret-

tens formand udnævnes af Voldgiftsinstituttet. 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 Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. 

 

Udgør sagens genstand mindre end DKK 500.000, kan voldgiftsretten efter anmodning af en af 

Parterne, og såfremt Voldgiftsinstituttet ikke anser sagen for at være principiel eller af væsent-

lig betydning for en eller begge af Parterne, udgøres af kun ét medlem udpeget af Voldgiftsin-

stituttet. 

 

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

herunder omkostninger til Parternes advokater. 

 

Voldgiftsafgørelsen er endelig og bindende for Parterne. 

 

17. Underskrift 

 

 

 

Sted: 

Dato: 

 Sted: 

Dato: 

   

Virksomhedsnavn 

Navn, Efternavn 

 Energinet Elsystemansvar A/S 

Navn, Efternavn 

 


