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Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 39 31 49 59

Dato:
17. september 2020

Forfatter:
PBU/PBU

Virksomhedsnavn
Vejnavn
By
CVR-nr.:
(”Leverandøren”)

og

EnerginetElsystemansvar A/S
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
CVR-nr.: 39314959
(”Energinet”)

(Herefter ”Parterne” og hver for sig en ”Part”)

Har indgået følgende:

BI LAG 3: KON TRAKTPARADI GM E
(”Aftalen”)

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/87288/7886084be68e53453e57d23ef5e86c65/DA
http://adlegacy.abledocs.com/87288/7886084be68e53453e57d23ef5e86c65/DA
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1. Aftalens baggrund og formål

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

mark, som en selvstændig offentlig virksomhed. Derfor indgår Energinet aftale med

LEVERANDØR om levering af reserveforsyning til Bornholm.

2. Definitioner

”Reserveforsyning”: Reguleringsreserve, som aktiveres manueltog er fuldt leveret maksimalt

seks timer efter aktivering.

3. Aftalegrundlag

For Aftalen gælder nedenstående dokumenter:

- Aftalen (dette dokument), dokumentnr. 19/04244-3

- Bilag 1: Tekniske betingelser, dokumentnr. 19/04244-2

- Bilag 2: Praktisk håndtering af Aftalen, dokumentnr. 19/04244-4

4. Levering fra ANLÆG

Aftalen omfatter følgende anlæg (”Anlæggene”):

Tabel 1: Anlæg omfattet af Aftalen

Nominel maksimal

elproduktion (MW)

Nominel tid for mak-

simum elproduktion

ved koldstart (timer)

Reguleringsgradient

(MW/10 min.)

ANLÆG 1

ANLÆG 2

Leverandøren stiller med Aftalen kapaciteten på Anlæggene til rådighed for Energinet og kan

derfor, som udgangspunkt, ikke selv råde over Anlæggene.

4.1 Kommercielle leverancer

Leverandøren kan, uden yderligere aftale, anvende Anlæggene til:

- Kraftvarmeproduktion i modtryksdrift med en elproduktion på op til XXMWh per time

- Nødvendig afprøvning af Anlæggene, jf. afsnit 8 nedenfor

- Levering af regulerkraft i det nordiske regulerkraftmarked

- Levering af energiaktivering i de nordiske og / eller europæiske balanceringsmarkeder

(MARI, PICASSO)

5. Planlagt vedligehold og informationspligt

Leverandøren kan begrænse rådigheden af Anlæggene i forbindelse med planlagt vedligehold,

jf. dog afsnit 10.5 nedenfor.

Planlagt vedligehold skal af Leverandøren planlægges under hensyntagen til effektbehovet og

forsyningssikkerheden på Bornholm.
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I forbindelse med planlagt vedligehold skal det maksimale forbrug på Bornholm kunne dækkes

af de øvrige Anlæg.

Energinet skal orienteres om et sådant vedligehold i henhold til gældende krav og regler, dog

minimum med to ugers varsel.

Energinet kan, hvis det sker af hensyn til opretholdelsen af forsyningssikkerheden, nægte vedli-

gehold af Anlægget.

Leverandøren er forpligtet til hurtigst muligt at orientere Energinet om alle forhold, som inde-

bærer at Leverandøren enten ikke kan, eller er i forhøjet risiko for ikke at kunne, levere de un-

der Aftalen aftalte systemydelser.

Planlægning af afbrydelser af søkablet til Bornholm foretages af Energinet. Planlægning af af-

brydelser af søkablet til Bornholm skal koordineres med Leverandøren, så det så vidt muligt

undgås, at Anlæg er ude af drift samtidig med planlagte afbrydelser af søkablet.

6. Aftaleperiode

Aftaleperioden løber fra 1. januar 2022 til og med 31. december 2026, hvorefter Aftalen ophø-

rer og Parternes forpligtelser bortfalder uden yderligere varsel.

6.1 Opsigelse

Aftalen er uopsigelig for begge Parter i hele aftaleperioden.

7. Tekniske krav

De tekniske krav til ydelsen fremgår af Bilag 1 til Aftalen.

8. Afprøvning

For at sikre, at kvaliteten af reserveforsyningen lever op til de aftalte specifikationer, foretages

der i aftaleperioden en række afprøvninger af Anlæggene.

Vilkår for afprøvningerne fremgår af Bilag 1 til Aftalen.

Udover uvarslede afprøvninger kan Leverandøren frivilligt foretage afprøvning af Anlæggene i

det omfang, det er nødvendigt for at opfylde forpligtelserne i denne Aftale.

9. Praktisk håndtering af Aftalen

Aktivering og daglige indmeldinger fra Leverandøren mv. er nærmere beskrevet i Bilag 2 til Af-

talen.

10. Vederlag

10.1 Fast betaling

Det faste årlige vederlag fra Energinet til Leverandøren for rådigheden over Anlæggene i hele

aftaleperioden, jf. afsnit 4 ovenfor, udgør i alt DKK BELØB per år, jf. dog afsnit 11.
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10.2 Pristalsregulering

Det faste årlige vederlag pristalsreguleres en gang årligt med udviklingen i indekstallet for okto-

ber i INDSÆT INDEKS, første gang med vederlaget for januar 2023. Udgangspunktet for pristals-

reguleringen er indekstallet for oktober 2020.

10.3 Variable omkostninger

Når Anlæggene aktiveres efter denne Aftale, dækkes de variable driftsomkostninger, dvs.

brændsel, start-/stopomkostninger, samt andre omkostninger der er direkte relateret til akti-

veringen.

Når Leverandøren selv anvender Anlæggene, jf. afsnit 4.1 ovenfor, ydes der ikke variabel beta-

ling for den derved producerede el.

Ved produktion af el, som der ydes variabel betaling for, modregnes indtægter ved salg af el,

herunder bl.a. salg i spotmarkedet, samt balancekraft, i den variable betaling.

Leverandøren sender månedsvis bagud en opgørelse over aktiveringer med angivelse af leveret

energi, brændselsforbrug, brændselsomkostninger, start-/stopomkostninger samt øvrige di-

rekte variable driftsomkostninger.

10.4 Incitamentsbetalinger

I forbindelse med de i Bilag 1 nævnte afprøvninger af maksimum elproduktion udløses en inci-

tamentsbetaling som følger:

- Hvis Anlægget når den aftalte elproduktion (P) indenfor den aftalte tid, jf. Tabel 1

ovenfor eller som aftalt med Energinets KontrolCenter El, udløses en betaling, der be-

regnes som forholdet mellem den opnåede elproduktion og den aftalte elproduktion,

dog maksimalt 1,0, ganget med DKK XXX for hvert Anlæg. Hvis Anlægget når den af-

talte elproduktion før den aftalte tid, måles den opnåede elproduktion på det tids-

punkt, hvor den aftalte elproduktion nås.

Den maksimale incitamentsbetaling, der kan udløses, svarer til to afprøvninger af hver Anlæg,

dvs. i alt DKK XXX.

10.5 Modregning

I tilfælde af, at Anlæg helt eller delvist ikke er til rådighed, reduceres den førstkommende må-

nedlige betaling med DKK XXX per MW per time svarende til det faste vederlag per MW per

time, for hver time og MW Anlægget ikke er til rådighed.

11. Betaling

Det faste årlige vederlag, jf. afsnit 10.1 ovenfor, fratrækkes incitamentsbetaling for én årlig af-

prøvning af hvert af Anlæggene, i alt DKK XXX.

Det faste årlige vederlag bliver derefter DKK XXX, som fordeles på 12 lige store månedlige beta-

linger, der faktureres månedsvis forud. Leverandøren sender en faktura den 15. i hver måned.
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Modregningsbeløbet, jf. afsnit 10.5 ovenfor, opgøres hver måned, og Leverandøren fremsen-

der kreditnota senest en uge efter Parterne har opgjort Modregningsbeløbet.

Betaling sker i henhold til Energinets almindelige handelsbetingelser senest 30 dage efter mod-

tagelse af faktura.

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

Energinet forbeholder sig ret til, inden udbetaling af de månedlige rater, at tilbageholde beta-

lingen, hvis det konstateres, at Leverandøren ikke har opfyldt / opfylder sine forpligtelser i hen-

hold til Aftalen.

12. Overdragelse

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

overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Aftalen til tredjepart. Overdragelse mellem

koncernforbundne selskaber kan dog ske uden samtykke fra den anden Part, dog skal der uden

ugrundet ophold gives skriftlig meddelelse til den anden Part om overdragelsen.

13. Misligholdelse

13.1 Manglende levering

Ved manglende levering af ydelsen, manglende tilgængelighed til ydelsen og levering af man-

gelfuld ydelse, sker der modregning, jf. afsnit 10.5 ovenfor.

Der sker dog ikke modregning ved manglende levering i forbindelse med anlægsafprøvninger,

jf. afsnit 8 ovenfor.

Leverandøren er forpligtet til, skriftligt og uden ugrundet ophold, at informere Energinet om

hændelser, der vil medføre manglende levering af ydelsen.

13.2 Mangler / udbedring

Konstateres der i aftaleperioden mangler ved leverede ydelser i henhold til Aftalen, er Leveran-

døren berettiget og forpligtet til at udbedre enhver mangel uden ugrundet ophold. Foretager

Leverandøren ikke udbedring indenfor en af Energinet accepteret frist, er Energinet berettiget

til at lade manglen afhjælpe for Leverandørens regning.

13.3 Standsningsret

Parterne har ikke ret til tilbageholdelsesydelser i tilfælde af tvister om Aftalens misligholdelse.

13.4 Ophævelse

Hver Part kan efter skriftligt varsel hæve Aftalen i tilfælde af væsentlig misligholdelse.

Inden Aftalen kan ophæves, skal der indrømmes den anden Part en rimelig frist til at afhjælpe

den påberåbte misligholdelse, dog maksimalt 30 dage. Er misligholdelsen ikke afhjulpet efter

udløb af 30 dages fristen, bortfalder Aftalen uden yderligere varsel.
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14. Ændringer

Aftalen kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Parterne.

15. 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

burde 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 pengeman-

gel 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.

16. 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.

17. 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 Af-

talen, 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 på-

gældende Part berettiget til at kræve, at uafklarede spørgsmål afklares ved voldgift, jf. afsnit 18

nedenfor.

18. Voldgift og lovvalg

Aftalen er underlagt dansk ret.
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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.

19. Underskrifter

Sted:

Dato:

Sted:

Dato:

Virksomhedsnavn

Navn, Efternavn

Energinet Elsystemansvar A/S

Navn, Efternavn
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