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Aftale om registrering af certifikater  

 
Energinet.dk  

Tonne Kjærsvej 65  

7000 Fredericia  

  

herefter benævnt Energinet.dk  

  

og  

  

Aftalepartner  

Adresse  

 
herefter benævnt Brugeren  

  

har indgået følgende:  

  

  

1. Baggrund  

 
EECS – European Energy Certificate System – er et europæisk samarbejde mel-

lem medlemmer af AIB (Association of Issuing Bodies) og RECS International 

om certificering af energi.  

  

Energinet.dk er Issuing Body, det vil sige certifikatudsteder, for Danmark og 

medejer af certifikatregisteret CMO.Grexel, som Brugeren i medfør af denne 

aftale får adgang til.  

Energinet.dk har intet ansvar for det praktiske arbejde i forbindelse med handel 

med certifikater.  

Denne aftale dækker desuden ikke tilpasninger til andre nationale eller interna-

tionale certifikatsystemer, som helt eller delvist bygger på AIB’s system for 

udstedelse af certifikater.  

  

Ud over denne aftale reguleres Brugerens adgang til CMO.Grexel også af Do-

main Protocol for Danmark.  
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2. Gebyrer  

 
Brugeren betaler til Energinet.dk et gebyr for brug af certifikatregisteret. Geby-

ret dækker brugen af certifikatregisteret for hele det danske domæne. Brugeren 

får adgang til systemet, når gebyret er betalt.  

  

Gebyrerne fastsættes af Energinet.dk. De til enhver til gældende gebyrsatser 

fremgår af Energinet.dk’s hjemmeside – www.energinet.dk , der løbende vil 

blive opdateret, når der foreligger ændringer.  

  

Fakturering af løbende gebyrer vil ske én gang om året i februar eller marts 

måned.  Energinet.dk kan ændre rutinerne for hvornår faktureringen vil ske 

med én måneds varsel.  

 

  

3. Domain Protocol for Danmark  

 
Energinet.dk udsteder certifikater i henhold til Domain Protocol for Danmark 

som accepteret af Brugeren.  

  

Brugeren og Energinet.dk skal til enhver tid optræde i overensstemmelse med 

Domain Protocol for Danmark og opfylde de krav, rettigheder og pligter der 

stilles til parterne.  

  

Dersom der opstår modstrid mellem bestemmelserne i denne aftale og de til 

enhver tid gældende bestemmelser i Domain Protocol for Danmark, skal aftalen 

fraviges for så vidt, det er nødvendigt for at bringe den i overensstemmelse 

med Domain Protocol for Danmark.  

  

Energinet.dk har ret til at foretage handlinger som fraviger denne aftale, der-

som hensynet til Domain Protocol for Danmark eller rollen som Issuing Body gør 

det påkrævet. Handlingerne skal være sagligt begrundede. Energinet.dk skal på 

forhånd og i god tid informere Brugeren om alle ændringer, som kan være af 

betydning for Brugeren.  

 

  

4. 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 ugrun-

det ophold. Hvis informationen om en af Brugerens produktionsenheder æn-

dres, skal Brugeren øjeblikkeligt informere Energinet.dk om ændringerne.   

 

  

5. Informationssystemer  

 
Energinet.dk udsteder EECS-certifikater gennem et elektronisk register.  

Brugeren skal, for egen regning, sørge for den nødvendige it-arkitektur og –

grænseflader, som Brugeren har brug for, for at kunne anvende certifikatregi-

steret.  

http://energinet.dk/
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Brugeren er ansvarlig for den nødvendige datasikkerhed i forbindelse med bru-

gen af certifikatregisteret.  

Energinet.dk har ret til at ændre it-forudsætningerne for brug af registeret. 

Energinet.dk skal skriftligt informere Brugeren om implementering af væsentli-

ge ændringer med et varsel på mindst 30 kalenderdage.  

Energinet.dk skal desuden skriftligt informere Brugeren om gennemførelse af 

ændringen snarest muligt.  

Energinet.dk skal senest 3 dage før, informere Brugeren om planlagte afbrydel-

ser, der forhindrer brugen af registeret.  

Brugeren skal informeres om andre begrænsninger i anvendelsen af registeret 

så hurtigt som muligt.   

  

Denne information vil blive givet via registeret eller via e-mail.  

  

Energinet.dk har ret til at forebygge eller begrænse Brugerens anvendelse af 

registeret, hvis der foreligger misbrug af systemet, eller hvis Brugeren ikke har 

opfyldt sine forpligtelser i henhold til denne aftale.  

  

 

6. Fejl ved udstedelsen  

 
Hvis Energinet.dk eller Brugeren opdager en fejl ved udstedelsen, indløsningen 

eller behandlingen af et EECS-certifikat, skal dette meddeles den anden part 

uden ugrundet ophold.  

  

Hvis der er en fejl i udstedelsen, indløsningen eller behandlingen af et EECS- 

certifikat, eller en fejl der skyldes uautoriseret adgang til registeret eller en fejl i 

registeret, skal Energinet.dk og Brugeren samarbejde og i rimeligt omfang be-

stræbe sig på at sikre, at der ikke sker uretmæssig berigelse som følge af fej-

len.  

  

Hvis der foreligger en fejl i et certifikat kan EECS-certifikater i Brugerens konto 

trækkes tilbage eller rettes af Energinet.dk. Hvis der ikke er blevet udstedt nok 

certifikater, vil Energinet.dk udstede de manglende certifikater hurtigst muligt 

efter modtagelse af den korrekte information.  

  

Hvis det viser sig, at data i et certifikat er upræcis (uanset om dette skyldes en 

fejl eller undladelse fra registrantens side), er Energinet.dk berettiget til – så-

fremt sådanne certifikater findes, for tidspunktet for tilbagetrækningen, på regi-

strantens konto – at tilbagetrække disse certifikater og andre certifikater af 

samme type.  

  

 

7. Brugerens konti  

 
Når Brugeren er oprettet i certifikatregisteret, får Brugeren adgang til en ho-

vedkonto. Energinet.dk opretter Brugeren, som via CMO.Grexel får et bruger-

navn og password. Brugeren kan oprette en eller flere underkonti til hovedkon-

toen.  
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Brugeren har ret til på ethvert tidspunkt at råde over egne certifikater på egne 

konti. Hvis en transaktion gennemføres af Brugeren i certifikatregisteret, er 

Brugeren bundet af transaktionen.  

 
  

8. Indsigt på konto  
 

Energinet.dk har til enhver tid ret til ubegrænset indsigt i Brugerens konti i cer-

tifikatregisteret. Hvis dansk lov, forskrift, offentlige pålæg eller lignende kræver 

det, skal Energinet.dk have ret til at formidle de oplysninger fra Brugerens kon-

ti, som efterspørges.  

  
 

9.  Ansvar  

 
Brugeren skal til enhver tid handle i overensstemmelse med reglerne i den dan-

ske Domain Protocol.  

Et medlem af AIB er ikke ansvarligt for tab forvoldt mod Brugeren, medmindre 

disse tab forsætligt er forvoldt Brugeren. Et medlem af AIB er ikke ansvarligt 

for indirekte tab eller følgeskader medmindre disse tab skyldes forsæt eller grov 

uagtsomhed.  

Hvis Brugeren lider et tab som følge af en forsætlig handling fra et medlem af 

AIB, må Brugeren rette sit erstatningskrav alene mod det skadevoldende med-

lem af AIB.  

AIB, andre medlemmer af AIB og deres repræsentanter er ikke ansvarlige for 

det skadevoldende medlem af AIB’s handlinger.  

  

Brugeren har pligt til at begrænse skadens omfang så vidt muligt. Hvis den 

skadelidende part ikke anvender tilstrækkelige midler for at begrænse skadens 

omfang, kan erstatningen blive reduceret.  

  

Erstatning for enhver skade, tab, omkostning eller udgift, der lides af den anden 

part, skal begrænses til 75.000 danske kroner pr. hændelse.  

 

  

10.  Ændring i dansk lovgivning, offentlige påbud og 

lignende  
 
Dersom der opstår modstrid mellem bestemmelser i denne aftale og bestem-

melser i dansk lovgivning som får betydning for Brugeren eller Energinet.dk i 

forbindelse med certifikatregisteret, skal denne aftales bestemmelser fraviges, 

så vidt det er nødvendigt for at bringe dem i overensstemmelse med lovgivnin-

gen.  

 

  

11.  Ændringer i aftalen  

 
Energinet.dk har ret til at foretage ændringer i denne aftale med én måneds 

varsel. Før ændringer foretages, skal Energinet.dk give Brugeren anledning til 

at kommentere de ændringer som foreslås foretaget. Ændringer i Domain Pro-
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tocol for Danmark kan foretages uden forudgående konsultationer med Bruge-

ren.  

 

  

12.  Udelukkelse som certifikatudsteder  

 
Hvis Energinet.dk’s ret til at fungere som certifikatudsteder for en EECS-

certifikattype i forhold til Danmark udløber, har Energinet.dk ret til at overdrage 

aftalen til en ny certifikatudsteder. Hvis der ikke er en ny certifikatudsteder, har 

Energinet.dk ret til at ophæve aftalen. Brugeren har i den forbindelse ingen ret 

til at modtage tilbagebetaling af allerede betalte gebyrer.  

  

Hvis Energinet.dk stopper som certifikatudsteder for en EECS-certifikattype, har 

Brugeren ret til at få udleveret sine data.   

 

  

13. Misligholdelse  

 
Hvis Brugeren misligholder aftalen, inklusiv Brugerens pligt til at betale geby-

rerne til Energinet.dk, har Energinet.dk ret til at standse udstedelsen, indløs-

ningen eller anden behandling af certifikaterne samt at ophæve denne aftale.  

 

  

14.  Force majeure  
 

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

ydelser til hinanden. 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.   

 

   

15.  Fortrolighed  
 

Information af kommerciel eller følsom natur skal behandles som fortrolig in-

formation af begge parter.   

Videregivelse af sådan information kræver forudgående skriftlig godkendelse.  

 

  

16.  Overdragelse og ophør  

 
Begge parter kan kun overdrage denne aftale med forudgående skriftlig god-

kendelse 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 koncernforbunden virksomhed.  

  

Energinet.dk kan til enhver tid uden forudgående accept overdrage denne aftale 

til den systemansvarlige virksomhed i Danmark.  
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Begge parter kan opsige denne aftale med en måneds skriftligt varsel.  

 

  

17.  Lovvalg og tvister  

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

aftale kan indbringes for de danske domstole.   

  

 Energinet.dk   Aftalepartner 

Sted: 

 

 Sted:  

Dato:  Dato:  

  

 

Energinet.dk 

 

 

Navn  Navn  

Underskrift  

 

Underskrift  

 

  
  

 


