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1. Aftaleparter 

Denne Certifikataftale er indgået mellem: 

 

Energinet (Udstederen)   

Navn: Energinet Gas TSO A/S 

Adresse: Tonne Kjærsvej 65 

Postnr. og by: 7000 Fredericia 

CVR-nr.: 39315084 

 

og 

 

Certifikatkontoindehaveren 

Navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

CVR-nr.:  

 

E-mail:                                                        

Telefonnr.:  

Underskriftsberettiget:  

2. Formål og omfang 

Certifikatmodellen er tiltænkt gasleverandører, der overfor slutkunder har behov for at doku-

mentere, at en andel af gassen er produceret fra vedvarende energi.  

  

Certifikatmodellen er udviklet med afsæt i oprindelsesgarantimodellen for VE-elektricitet, men 

tilpasset gasmarkedets og gassystemets behov. Regler for Bionaturgascertifikater angiver be-

stemmelserne for en frivillig certifikatordning, som administreres af Udstederen. 

  

Certifikaterne anvendes i dag både som oprindelsesgarantier i forbindelse med salg til slut-

kunder generelt, samt som hel eller delvis dokumentation overfor myndigheder i forbindelse 

med anvendelse af biogas fra gasnettet som brændstof i transportsektoren eller som biogas 

under kvotesystemet. Certifikaterne kan dermed anvendes til flere formål.   

 

3. Definitioner 

De udtryk, som er defineret i Regler for Bionaturgascertifikater, gælder tillige for nærværende 

Certifikataftale, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.  
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4. Overdragelse 

Certifikatkontoindehaverens rettigheder og forpligtelser i henhold til Certifikataftalen kan ikke 

overdrages til tredjemand uden Udstederens forudgående skriftlige accept. 

 

Udstederen kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til certifikataftalen til en-

hver tredjemand, som Udstederen med den relevante ressortministers tilladelse måtte blive 

overdraget til i henhold til Naturgasforsyningslovens § 32. 

5. Opsigelse 

Certifikatkontoindehaveren kan opsige denne Certifikataftale med et varsel på 10 Arbejdsdage 

og i øvrigt i overensstemmelse med Regler for Bionaturgascertifikater. 

 

Inden Certifikatkontoen lukkes, skal alle aktive Bionaturgascertifikater enten overdrages til en 

anden Certifikatkontoindehaver eller annulleres. 

 

Når Certifikatkontoen ikke længere indeholder aktive Bionaturgascertifikater, gøres Certifikat-

kontoen inaktiv, da en lukket Certifikatkonto af hensyn til bevarelse af certifikathistorikken ik-

ke slettes. 

6. Misligholdelse 

Ved væsentlig misligholdelse af Certifikataftalen er Udstederen berettiget til straks at ophæve 

Certifikataftalen i sin helhed, hvorefter Certifikatkontoindehaveren nægtes registrering i og 

adgang til Certifikatregistret. 

 

Væsentlig misligholdelse omfatter, men er ikke begrænset til: 

 

a) Certifikatkontoindehaverens gentagne manglende opfyldelse af forpligtelserne i hen-

hold til punkt 3 i Regler for Bionaturgascertifikater. 

b) Manglende erklæring fra revisor, jf. punkt 5 i Regler for Bionaturgascertifikater. 

7. Ansvar 

Enhver brug af certifikatordningen, Bionaturgascertifikater mv. sker på Certifikatkontoindeha-

verens eget ansvar og for hans risiko, og Certifikatkontoindehaveren kan ikke rejse noget som 

helst krav mod Udstederen som følge af certifikatordningen eller brugen af denne.  
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Udstederen indestår desuden ikke for Certifikatregistrets tilgængelighed, herunder eksempel-

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

somme handling. 

 

Certifikatkontoindehaveren skal skadesløsholde Udstederen for ethvert krav fra tredjemand, 

som måtte opstå som følge af Certifikatkontoindehaverens brug af Bionaturgascertifikater, 

herunder uretmæssig handel og overdragelse. 

8. Ændringer 

Certifikatkontoindehaveren er forpligtet til at acceptere de løbende ændringer af Certifikatafta-

len, som måtte være nødvendige for, at Certifikataftalen er i overensstemmelse med de til en-

hver tid gældende Certifikataftale. Certifikataftalen er et bilag til den til enhver tid gældende 

version af Regler for Bionaturgascertifikater.  

 

 

-ooo0ooo– 
 
 

 

Dato:    Dato: 

Sted: Ballerup    Sted: 

 

 

 

_______________________   ________________________ 

Energinet Gas TSO A/S   Certifikatkontoindehaveren 

 

 


