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Virksomhedsnavn
Vejnavn
By

Energinet
TonneKjærsvej65
DK-7000Fredericia

CVR:
(herefter benævnt”Leverandøren”)
og

EnerginetSystemansvarA/S
TonneKjærsvej65
7000 Fredericia

CVR:39 31 49 59

+45 70 10 22 44
info@Energinet.dk
CVR-nr.39314959

Dato:
27. august2021
Forfatter:
LJK/LJK

(hver for sigen ”Part” og samlet”Parterne”)
har indgåetfølgende:

AFTALE
OM SYSTEM
GENOPRETTELSESRESERVE
I DK12025-2027
(”Aftalen”)
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1. Ydelsenskarakterog omfang
EnerginetSystemansvar
varetageri henholdtil ”Lov om Energinet”den systemansvarlige
virksomhedi Danmarksom en selvstændigoffentlig virksomhed.Derfor indgårEnerginetSystemansvaraftale med LEVERANDØREN
om leveringaf systemgenoprettelsesreserve
fra
ANLÆGSNAVN.
1.1 Definition
Systemgenoprettelsesreserve:
Reserve,beståendeaf én eller flere enheder,der tilsammen
kan starte fra spændingsløst
net og levereenergi,spændingsreguleringog kortslutningseffektnok til at spændingssætte
transmissionsnettet.

2. Anlægsbeskrivelse
HERINDSÆTTES
ENKORTBESKRIVELSE
AFANLÆGGET:
- STØRRELSE
- SÆRLIGE
TEKNISKE
KARAKTERISTIKA
- PLACERING

3. Leveringfra ANLÆGSNAVN
I tilfælde af spændingsløst
transmissionsneti DK1er EnerginetSystemansvar
berettiget til at
beordre,at Leverandørenuden ugrundetophold påbegynderleveringenaf Systemgenoprettelsesydelsei henholdtil de tekniskebetingelser,som beskreveti Bilag1.
Leverandørener forpligtet til at meddeleEnerginetSystemansvar,
hvissystemgenoprettelsesreservenikke er til rådighed.Meddelelseherom skalskeuden ugrundetophold.

4. Vederlag
4.1 Fastbetaling
Det faste årligevederlagfra EnerginetSystemansvar
til Leverandørenfor rådighedenover systemgenoprettelsesreserven
i hele aftaleperioden,jf. afsnit 7 nedenfor,udgøri alt DKKINDSÆT
BELØBekskl.momspr. år.
Det faste årligevederlagskalindeholdealle Leverandørens
fasteomkostninger,herunderogså
omkostningertil arealleje,nettilslutning,IT og de i Bilag1 nævnteafprøvningeraf systemgenoprettelsesreserven.
4.2 Variableomkostninger
Vedfaktiskleveringfra systemgenoprettelsesreserven
skalEnerginetSystemansvar
betale:
- OpstartsbetalingINDSÆT
BELØBDKKpr. opstart
- EnergibetalingINDSÆT
BELØBDKK/MWhfor leveretenergi
Der ydesikke betalingfor variableomkostningerved en mislykketopstart.
Omkostningertil afprøvningerskalværeindeholdt i det faste årligevederlag,jf. 4.1 ovenfor.
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4.3 Pristalsregulering
Det faste årligevederlagpristalsreguleresén gangårligt med udviklingeni ILON12:Implicit lønindeksfor virksomhederog organisationer(1. kvartal2005=100)efter brancheog sæsonkorrigeringfra Danmarksstatistik.Her skal”TOTErhvervi alt” ikke sæsonkorrigeres,
for tredje kvartal benyttes,første gangmed vederlagetfor januar2025.Udgangspunktetfor pristalsreguleringen er indekstalletfor tredje kvartal2022.
Opstartsbetalingenpristalsreguleresén gangårligt med udviklingeni ILON12,første gangmed
vederlagetfor januar2025.Udgangspunktetfor pristalsreguleringen
er indekstalletfor tredje
kvartal2022.
Energibetalingenpristalsreguleresén gangårligt med udviklingeni ILON12,første gangmed
vederlagetfor januar2025.Udgangspunktetfor pristalsreguleringen
er indekstalletfor tredje
kvartal2022.
4.4 Modregningsbeløb
I tilfælde af, at systemgenoprettelsesreserven
ikkeer til rådighed,jf. afsnit 3 ovenfor,bliver Leverandørenmodregnetfor hver påbegyndttime, systemgenoprettelsesreserven
ikke er til rådighed.Modregningsbeløbeter DKKINDSÆT
BELØB,
hvilket svarertil det faste årligevederlagi
én time.
Såfremtleverandørenikke overholderkravet om at for hver 2 kalendermånederat haveen
samletdrift tilsvarendeminimum60 MWh produktion.Vil leverandørenligeledeskunneblive
modregnetmed modregningsbeløbet
for hver Mwh som leverandørenmanglerat levere.
4.5 Tab
EnerginetSystemansvar
forpligter sigtil at erstatte Leverandørenfor de direkte tab, som måtte
opståved havaripå systemgenoprettelsesreserven,
forårsagetaf hændelseri transmissionsnettet som kan tilegnesuagtsommeforhold hos EnerginetSystemansvar
i forbindelsemed
spændingssætning
af spændings-løst
transmissionsnet,og som liggerudoverde hændelser,
som systemgenoprettelsesreserven
i øvrigt skalværebeskyttetimod efter gældendekrav og
regler.

5. Betalingsbetingelser
Det faste årligevederlager fordelt i 12 lige store dele,som faktureresmånedligtforud. Leverandørenfremsenderelektroniskfaktura til EnerginetSystemansvar
den 15. i månedenfør levering.
Modregningsbeløbet,
som angivetovenfor,opgøresfor hver månedog Leverandørenfremsender kreditnotasenestto uger efter Parternehar opgjort Modregningsbeløbet.
EnerginetSystemansvar
betaler i henholdtil EnerginetSystemansvars
almindeligehandelsbetingelsersenest30 dageefter modtagelseaf faktura.
I tilfælde af for senbetalingberegnesrenter i overensstemmelse
med rentelovensregler.
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EnerginetSystemansvar
forbeholdersigret til inden udbetalingaf de månedligerater at tilbageholdebetalingen,hvisdet konstateres,at Leverandørenikke har opfyldt / opfyldersineforpligtelseri henholdtil Aftalen,jf. afsnit 6 nedenfor.

6. Misligholdelse
Vedmanglendeleveringaf systemgenoprettelsesreserve,
herundermanglendetilgængelighed
og leveringaf mangelfuldydelse,som ikkeskyldesEnerginetSystemansvars
forhold eller force
majeure,skerder modregningi det faste årligevederlagmed modregningsbeløbet,
jf. afsnit
4.4 ovenfor,for hver påbegyndttime, hvor der forekommermanglendelevering.Modregningen er til fuld og endeligafgørelseaf den manglendesystemgenoprettelsesreserve.

7. Aftaleperiode
Aftaleperiodenløber fra 1. januar2025 kl. 00:00til og med 31. december2027 kl. 24:00,hvor
Aftalenophørerautomatisk.
Parternesforpligtelseri henholdtil denneaftale bortfalder uden yderligerevarselved udløbaf
aftaleperioden.
7.1 Opsigelse
Aftalener uopsigeligfor beggeparter i aftaleperioden.

8. Tekniskekrav
Systemgenoprettelsesreserven
skalleveop til de krav,der fremgåraf Bilag1 Tekniskebetingelser.
8.1 Nettilslutning
Leverandørener forpligtet til at sikre,at der i hele aftaleperiodenforeliggeren gældendenettilslutningsaftalefor systemgenoprettelsesreserven.
Hvisnettilslutningsaftalenbliver suspendereteller frataget i aftaleperioden,ophørerkontrakten uden yderligerevarseltil tidspunktetfor ophøraf nettilslutningsaftalen,medmindreParterne aftaler andet.

9. Organisatoriskekrav
Leverandørener forpligtet til at haveet døgnbemandetkontrolrum,som til enhvertid er klar
til at håndterehenvendelserfra EnerginetSystemansvar.
Kommunikationkan skevia telefon,
produktionstelegraf,e-mail,eller som i øvrigt beskreveti de for anlæggettil enhvertid gældendetekniskeforskrifter.

10. Overdragelse
Parternekan ikke uden forudgåendeskriftligt samtykkefra den andenPart helt eller delvist
overdragederesrettighederog forpligtelserefter Aftalentil tredjepart. De øvrigeselskaberi
EnerginetSystemansvar
eller LEVERANDØREN
ansesikke for tredjeparteri denneforbindelse.
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11. Fortrolighed
Reglernei forvaltningslovenog offentlighedslovengælderfor sager,hvori EnerginetElsystemansvartræffer afgørelsei medfør af elforsyningsloveneller bestemmelserudstedt i medfør
heraf.
Det er derfor tilladt EnerginetElsystemansvar
at offentliggøreAftalensamt at videregiveoplysningerom Aftalenuden samtykkefra Leverandøreni overensstemmelse
med forvaltningslovensog offentlighedslovensregler om aktindsigt.
Leverandørenaccepterer,at EnerginetElsystemansvar
offentliggørfølgendeoplysningerom
Aftalenpå EnerginetElsystemansvars
hjemmeside:
- Denfasteårligebetalingfor Aftalen
- Densamledemængdekapacitet,som er omfattet af Aftalen
- Aftalensstart- og udløbsdatoer

12. Ændringer
Aftalenkan kun ændresved skriftlig aftale mellemParterne.

13. ForceMajeure
Leverandørens
opfyldelsespligtefter Aftalensuspenderes,og Leverandørener fri for ethvert
ansvarog forpligtelsetil at foretagemodregningfor manglendeopfyldelsepå grund af forhold,
som liggerudenfor Leverandørens
kontrol, som Leverandørenikke ved Aftalensindgåelse
burde havetaget i betragtningog som Leverandørenikke med rimelighedburde haveundgået
eller overvundet.Vedvurderingaf, om Leverandørenmed rimelighedburde haveundgåeteller
overvundetet sådantforhold, indgårtillige en vurderingaf de økonomiskeofre, Leverandøren
vil skullebringefor at opfylde Aftalen.
Udenat begrænseforståelsenaf, hvadder ansessom en force majeure-situation,skalnævnes,
at krig, terrorhandlingersamt naturkatastroferansessom force majeure,samtat pengemangel
ikke ansessom force majeure.
Forcemajeurekan højst gøresgældende,så længeforce majeure-situationenvarer.
Såfremten Part vil påberåbesigforce majeure,skaldennegive skriftlig meddelelseherom til
den andenPart uden ugrundetophold og senestsyvdageefter, at force majeure-situationen
er indtrådt.

14. Synog skøn
Parternekan,i tilfælde af uoverensstemmelse
eller hvor det er nødvendigtfor at sikrebevisets
stilling,begæreudmeldt synog skønvedrørendeydelsen.Synog skønudmeldesaf Voldgiftsinstituttet.

15. Offentligretligeforhold
SåfremtAftalenskalgodkendesaf offentligemyndigheder,og en sådanmyndighedsgodkendelseikke kan opnåsfør Aftalensikrafttræden,eller såfremtAftaleneller dele af dennei øvrigt
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måtte værei strid med lovgivningen,forpligter Parternesigtil ved genforhandlingat søgeAftalen ændret,såledesat den opfylder myndighederneskrav og lovgivningen.VeddennegenforhandlingskalParternei videstmuligt omfangsøgeat opretholdeden økonomiskebalancei Aftalen, afbalanceringenaf rettighederog forpligtelseri Aftalen,samt sammenhængen
mellem
de enkeltedele af Aftalen,som er udtrykt i Aftalen.
Såfremten af Parterne,efter minimum30 dagesgenforhandlingsomanført ovenfor,er af den
opfattelse,at Parterneikke ved genforhandlingkan opnå enighedom at ændreAftalen,er pågældendePart berettiget til at kræve,at uafklaredespørgsmålafklaresved voldgift, jf. afsnit 16
nedenfor.

16. Voldgift og lovvalg
Aftalener underlagtdanskret.
Enhvertvist, som måtte opståi forbindelsemed Aftalen,skalafgøresefter Reglerfor behandling af sagerved Voldgiftsinstituttet.HverPart udpegeren voldgiftsmand,mensvoldgiftsrettens formandudnævnesaf Voldgiftsinstituttet.Hvisen Part ikke inden30 dageefter at have
indgiveteller modtagetunderretningom begæringom voldgift har udpegeten voldgiftsmand,
udnævnesogsådenneaf Voldgiftsinstitutteti overensstemmelse
med ovennævnteregler.
Udgørsagensgenstandmindre end DKK500.000,kan voldgiftsrettenefter anmodningaf en af
Parterne,og såfremtVoldgiftsinstituttetikke ansersagenfor at væreprincipieleller af væsentlig betydningfor en eller beggeaf Parterne,udgøresaf kun ét medlemudpegetaf Voldgiftsinstituttet.
Voldgiftsrettenskali sinekendelsertage skriftligt stillingtil fordelingaf sagsomkostningerne,
herunderomkostningertil Parternesadvokater.
Voldgiftsafgørelsen
er endeligog bindendefor Parterne.

17. Underskrift
Sted:
Dato:

Sted:
Dato:

Virksomhedsnavn
Navn,Efternavn

Virksomhedsnavn
Navn,Efternavn
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