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Virksomhedsnavn
Vejnavn
By
CVR-nr.:

(”Leverandøren”)

Energinet
TonneKjærsvej65
DK-7000Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr.39 31 49 59

og

EnerginetElsystemansvarA/S
TonneKjærsvej65
7000 Fredericia
CVR-nr.:39314959
(”Energinet”)

(Herefter”Parterne” og hver for sigen ”Part”)
Har indgåetfølgende:

BILAG3: UDKAST
TILAFTALE
OM LEVERING
AF
RESERVEFORSYNI
NGTILBORNH
OLM20222026
(”Aftalen”)

Dok.19/04244-3

Offentlig/Public

Dato:
10. januar2020
Forfatter:
PBU/PBU
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1. Aftalensbaggrundog formål
Energinetvaretageri henholdtil ”Lov om Energinet”den systemansvarlige
virksomhedi Danmark,som en selvstændigoffentlig virksomhed.Derfor indgårEnerginetaftale med
LEVERANDØR
om leveringaf reserveforsyningtil Bornholm.

2. Definitioner
”Reserveforsyning”:Reguleringsreserve,
som aktiveresmanueltog er fuldt leveretmaksimalt
sekstimer efter aktivering.

3. Aftalegrundlag
For Aftalengældernedenståendedokumenter:
- Aftalen(dette dokument),dokumentnr.19/04244-3
- Bilag1: Tekniskebetingelser,dokumentnr.19/04244-2
- Bilag2: Praktiskhåndteringaf Aftalen,dokumentnr.19/04244-4

4. Leveringfra ANLÆG
Aftalenomfatter følgendeanlæg(”Anlæggene”):

Tabel1: Anlægomfattet af Aftalen
Nominelmaksimal
elproduktion(MW)

Nomineltid for maksimumelproduktion
ved koldstart(timer)

Reguleringsgradient
(MW/10 min.)

ANLÆG
1
ANLÆG
2

Leverandørenstiller med Aftalenkapacitetenpå Anlæggenetil rådighedfor Energinetog kan
derfor, som udgangspunkt,ikke selvråde over Anlæggene.
4.1 Kommercielleleverancer
Leverandørenkan, uden yderligereaftale, anvendeAnlæggenetil:
- Kraftvarmeproduktioni modtryksdriftmed en elproduktionpå op til XXMWhper time
- Nødvendigafprøvningaf Anlæggene,jf. afsnit 8 nedenfor
- Leveringaf regulerkrafti det nordiskeregulerkraftmarked
- Leveringaf energiaktiveringi de nordiskeog / eller europæiskebalanceringsmarkeder
(MARI,PICASSO)

5. Planlagtvedligeholdog informationspligt
Leverandørenkan begrænserådighedenaf Anlæggenei forbindelsemed planlagtvedligehold,
jf. dog afsnit 10.5nedenfor.
Planlagtvedligeholdskalaf Leverandørenplanlæggesunder hensyntagentil effektbehovetog
forsyningssikkerheden
på Bornholm.
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I forbindelsemed planlagtvedligeholdskaldet maksimaleforbrug på Bornholmkunnedækkes
af de øvrigeAnlæg.
Energinetskalorienteresom et sådantvedligeholdi henholdtil gældendekrav og regler,dog
minimummed to ugersvarsel.
Energinetkan,hvisdet skeraf hensyntil opretholdelsenaf forsyningssikkerheden,
nægtevedligeholdaf Anlægget.
Leverandørener forpligtet til hurtigst muligt at orientere Energinetom alle forhold, som indebærerat Leverandørenenten ikke kan,eller er i forhøjet risiko for ikke at kunne,leverede under Aftalenaftalte systemydelser.
Planlægningaf afbrydelseraf søkablettil Bornholmforetagesaf Energinet.Planlægningaf afbrydelseraf søkablettil Bornholmskalkoordineresmed Leverandøren,sådet såvidt muligt
undgås,at Anlæger ude af drift samtidigmed planlagteafbrydelseraf søkablet.

6. Aftaleperiode
Aftaleperiodenløber fra 1. januar2022til og med 31. december2026,hvorefter Aftalenophører og Parternesforpligtelserbortfalder uden yderligerevarsel.
6.1 Opsigelse
Aftalener uopsigeligfor beggeParteri hele aftaleperioden.

7. Tekniskekrav
De tekniskekrav til ydelsenfremgåraf Bilag1 til Aftalen.

8. Afprøvning
For at sikre,at kvalitetenaf reserveforsyningen
lever op til de aftalte specifikationer,foretages
der i aftaleperiodenen rækkeafprøvningeraf Anlæggene.
Vilkårfor afprøvningernefremgåraf Bilag1 til Aftalen.
Udoveruvarsledeafprøvningerkan Leverandørenfrivilligt foretageafprøvningaf Anlæggenei
det omfang,det er nødvendigtfor at opfyldeforpligtelsernei denneAftale.

9. Praktiskhåndteringaf Aftalen
Aktiveringog dagligeindmeldingerfra Leverandørenmv. er nærmerebeskreveti Bilag2 til Aftalen.

10. Vederlag
10.1 Fastbetaling
Det faste årligevederlagfra Energinettil Leverandørenfor rådighedenover Anlæggenei hele
aftaleperioden,jf. afsnit 4 ovenfor,udgøri alt DKKBELØBper år, jf. dog afsnit 11.
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10.2 Pristalsregulering
Det faste årligevederlagpristalsreguleresen gangårligt med udviklingeni indekstalletfor oktober i INDSÆT
INDEKS,
første gangmed vederlagetfor januar2023.Udgangspunktetfor pristalsreguleringener indekstalletfor oktober 2020.
10.3 Variableomkostninger
Når Anlæggeneaktiveresefter denneAftale,dækkesde variabledriftsomkostninger,dvs.
brændsel,start-/stopomkostninger,samt andreomkostningerder er direkte relateret til aktiveringen.
Når LeverandørenselvanvenderAnlæggene,jf. afsnit 4.1 ovenfor,ydesder ikke variabelbetaling for den dervedproduceredeel.
Vedproduktionaf el, som der ydesvariabelbetalingfor, modregnesindtægterved salgaf el,
herunderbl.a. salgi spotmarkedet,samt balancekraft,i den variablebetaling.
Leverandørensendermånedsvisbaguden opgørelseover aktiveringermed angivelseaf leveret
energi,brændselsforbrug,brændselsomkostninger,
start-/stopomkostningersamt øvrigedirekte variabledriftsomkostninger.
10.4 Incitamentsbetalinger
I forbindelsemed de i Bilag1 nævnteafprøvningeraf maksimumelproduktionudløsesen incitamentsbetalingsom følger:
- HvisAnlæggetnår den aftalte elproduktion(P)indenfor den aftalte tid, jf. Tabel1
ovenforeller som aftalt med EnerginetsKontrolCenterEl,udløsesen betaling,der beregnessom forholdet mellem P og den aftalte elproduktion,dog maksimalt1,0, ganget med DKKXXXfor hvert Anlæg.HvisAnlæggetnår den aftalte elproduktionfør den
aftalte tid, målesP på det tidspunkt,hvor den aftalte elproduktionnås.
Denmaksimaleincitamentsbetaling,der kan udløses,svarertil to afprøvningeraf hver Anlæg,
dvs.i alt DKKXXX.
10.5 Modregning
I tilfælde af, at Anlæghelt eller delvistikke er til rådighed,reduceresden førstkommendemånedligebetalingmed et beløbsvarendetil det fastevederlagper MW per time, for hver time
og MW Anlæggetikke er til rådighed.

11. Betaling
Det faste årligevederlag,jf. afsnit 10.1 ovenfor,fratrækkesincitamentsbetalingfor én årlig afprøvningaf hvert af Anlæggene,i alt DKKXXX.
Det faste årligevederlagbliver derefter DKKXXX,som fordelespå 12 lige store månedligebetalinger,der faktureresmånedsvisforud. Leverandørensenderen faktura den 15. i hver måned.
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Modregningsbeløbet,
jf. afsnit 10.5 ovenfor,opgøreshver måned,og Leverandørenfremsender kreditnotasenesten uge efter Parternehar opgjort Modregningsbeløbet.
Betalingskeri henholdtil Energinetsalmindeligehandelsbetingelser
senest30 dageefter modtagelseaf faktura.
I tilfælde af for senbetalingberegnesrenter i overensstemmelse
med rentelovensregler.
Energinetforbeholdersigret til, inden udbetalingaf de månedligerater, at tilbageholdebetalingen,hvisdet konstateres,at Leverandørenikke har opfyldt / opfyldersineforpligtelseri henhold til Aftalen.

12. Overdragelse
Parternekan ikke uden forudgåendeskriftligt samtykkefra den andenPart helt eller delvist
overdragesinerettighederog forpligtelserefter Aftalentil tredjepart. Overdragelsemellem
koncernforbundneselskaberkan dog skeuden samtykkefra den andenPart,dog skalder uden
ugrundetophold givesskriftlig meddelelsetil den andenPart om overdragelsen.

13. Misligholdelse
13.1 Manglendelevering
Vedmanglendeleveringaf ydelsen,manglendetilgængelighedtil ydelsenog leveringaf mangelfuldydelse,skerder modregning,jf. afsnit 10.5 ovenfor.
Der skerdog ikke modregningved manglendeleveringi forbindelsemed anlægsafprøvninger,
jf. afsnit 8 ovenfor.
Leverandørener forpligtet til, skriftligt og uden ugrundetophold, at informereEnerginetom
hændelser,der vil medføremanglendeleveringaf ydelsen.
13.2 Mangler/ udbedring
Konstateresder i aftaleperiodenmanglerved leveredeydelseri henholdtil Aftalen,er Leverandørenberettiget og forpligtet til at udbedreenhvermangeluden ugrundetophold.Foretager
Leverandørenikke udbedringindenfor en af Energinetaccepteretfrist, er Energinetberettiget
til at lademanglenafhjælpefor Leverandørens
regning.
13.3 Standsningsret
Parternehar ikke ret til tilbageholdelsesydelser
i tilfælde af tvister om Aftalensmisligholdelse.
13.4 Ophævelse
HverPart kan efter skriftligt varselhæveAftaleni tilfælde af væsentligmisligholdelse.
IndenAftalenkan ophæves,skalder indrømmesden andenPart en rimelig frist til at afhjælpe
den påberåbtemisligholdelse,dog maksimalt30 dage.Er misligholdelsenikke afhjulpet efter
udløbaf 30 dagesfristen, bortfalder Aftalenuden yderligerevarsel.
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14. Ændringer
Aftalenkan kun ændresved skriftlig aftale mellemParterne.

15. 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, terrorhandlinger,samt naturkatastroferansessom force majeure,samtat pengemangel ikke ansessom force majeure.
Forcemajeurekan højst gøresgældende,så længeforce majeure-situationenvarer.
Såfremten Part vil påberåbesigforce majeure,skaldennegiveskriftlig meddelelseherom til
den andenPart uden ugrundetophold og senestsyvdageefter, at force majeure-situationen
er indtrådt.

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

17. Offentligretligeforhold
SåfremtAftalenskalgodkendesaf offentligemyndigheder,og en sådanmyndighedsgodkendelseikke kan opnåsfør Aftalensikrafttræden,eller såfremtAftaleneller dele af dennei øvrigt
måtte værei strid med lovgivningen,forpligter Parternesig til 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 dagesgenforhandlingsom anført ovenfor,er af den
opfattelse,at Parterneikke ved genforhandlingkan opnå enighedom at ændreAftalen,er pågældendePart berettiget til at kræve,at uafklaredespørgsmålafklaresved voldgift, jf. afsnit 18
nedenfor.

18. Voldgift og lovvalg
Aftalener underlagtdanskret.
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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 Voldgiftsinstituttet,i 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 medlem,udpegetaf Voldgiftsinstituttet.
Voldgiftsrettenskali sinekendelsertageskriftligt stilling til fordelingaf sagsomkostningerne,
herunderomkostningertil Parternesadvokater.
Voldgiftsafgørelsen
er endeligog bindendefor Parterne.

19. Forsyningstilsynets
metodegodkendelse
Energinethar anmeldtvilkårfor reserveforsyningtil Bornholmtil godkendelsehos Forsyningstilsynet.
NærværendeAftale er derfor betingetaf, at Energinetopnår Forsyningstilsynets
metodegodkendelseaf de anmeldtevilkår inden datoenfor Aftalensikrafttræden.
SåfremtForsyningstilsynets
afgørelseikkeforeliggerpå datoen for Aftalensikrafttræden,er
Parterneforpligtet til at indgåi en dialogom mulighedenfor ændringaf datoenfor Aftalens
ikrafttræden.
Vilkårenei afsnit 17 ovenfor finder ogsåanvendelsei tilfælde af, at Forsyningstilsynets
afgørelsekræverændringeri Aftalensvilkår.
SåfremtEnerginetikke opnår Forsyningstilsynets
metodegodkendelse
af vilkårfor reserveforsyning til Bornholm,ophørerdatoenuden viderepå datoenfor Forsyningstilsynets
afgørelse.
Energinetkan ikke yde betalingfor eventuelleomkostningerLeverandørenmåtte havei forbindelsemed udbuddeteller Aftaleni øvrigt,medmindreForsyningstilsynet
godkendervilkårene.

20. Underskrifter
Sted:
Dato:
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