Fuldmagt til indgåelse af en købsaftale
Undertegnede
Firmanavn:

___________________________________

EAN nr.:

_____________________________

Adresse

___________________________________

CVR-nr.:

_____________________________

Postnr. og by:

___________________________________

Kontaktperson:

________________________ ___________

Tlf.:

_____________________________

(betegnet fuldmagtsgiver) giver hermed Decentral Energihandel ApS (betegnet DEH) uigenkaldelig fuldmagt til indkøb af
energibesparelser fra underskriftsdato og til og med den ___/___ 20___ på grundlag af nærværende fuldmagt samt at indhente
og acceptere det tilbud, der medfører det bedst mulige indkøb af energibesparelser.
Formålet med denne fuldmagt er, at give DEH bemyndigelse til på fuldmagtsgivers vegne at indkøbe energibesparelser på
nedennævnte vilkår.
Købet sker i øvrigt på vilkår som fremgår af kontrakt, som udfærdiges og underskrives af DEH (kan hentes på www.fdkv.dk).
Energispareaktiviteter opnået hos slutbruger med salg for øje til kollektiv forsyning af el, naturgas, varme og olie skal udføres iht.
og efterleve Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og
klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi,
HMN GasNet, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt
Energi- og Olieforum (”Energispareaftalen”), den på aftaletidspunktet seneste Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og
distributionsvirksomheder samt FAQ på www.ens.dk.

Den opnåede besparelse gøres op i MWh uanset energiart og har i øvrigt samme værdi.

Fuldmagten gælder en leverance på _____MWh til en pris af max. kr. ______ pr. MWh excl. moms.
Udførelse af energibesparelsesprojektet vil ske i perioden:
___ / ___ - 20___ til ___ / ___ - 20___ (begge dage incl.)
Sælger er forpligtet til at levere tilstrækkelig dokumentation og godkendelse af den opnåede MWh besparelse i et sådant
omfang, at fuldmagtsgiver kan indberette energibesparelsen til Energistyrelsen.
Fuldmagtsgiver ønsker, at DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) udarbejder en kvalitetssikring af energibesparelserne efter
projektets udførelse. DEH har indgået aftale med DFP om afregning til en fast pris af 2.350 kr. + 2,30 kr./MWh excl. moms.
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Ved en leverance på 90% eller mindre af det i aftalen oplyste, er sælger pligtig til at foretage erstatningskøb. Ved en leverance
på 110% eller mere, er sælger pligtig til at optage nye forhandlinger med køber for fastsættelse af pris. Såfremt enighed ikke
opnås, står begge parter frit for den overskydende del. Inden for de +/-10% afregnes den endelige mængde til den aftalte pris.
Fuldmagtsgiver er forpligtet til uopfordret – når den endelige mængde er kendt og handlen er
gennemført – at oplyse den endelige mængde til DEH, som herefter fremsender faktura på kr.
5,00 pr. MWh excl. moms for formidlingen til fuldmagtsgiver.
DEH kan ikke drages til ansvar for uoverensstemmelser mellem fuldmagtsgiver og sælger. DEH
er udelukkende formidler af aftalen mellem fuldmagtsgiver og sælger.

Dato: ___________

____________________________________
Underskrift, fuldmagtsgiver

