Mellem
(i det følgende kaldet Køber)

Firma:
Adresse:
Postnr. og by:
CVR-nr.:
EAN nr./mail:
Kontaktperson:
Tlf.:

og
(i det følgende kaldet Sælger)

Firma:
Adresse:
Postnr. og by:
CVR-nr.:
P-nummer:
BBR-nr.:
EAN nr./mail:
Kontaktperson:
Tlf.:

er der dags dato indgået følgende

KONTRAKT
om handel med energibesparelser, som er opnået hos slutbruger med salg for øje til
kollektiv forsyning af el, naturgas, fjernvarme og olie i henhold til Aftale af 16. december
2016 om Energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne indenfor 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”) samt seneste Bekendtgørelse om energispareydelser i netog distributionsvirksomheder.

1.

MÆNGDE OG LEVERING

1.1.

Sælger forpligter sig til i kontraktperioden jf. punkt 10.1 at levere de under punkt
1.7. anførte energibesparelser.

1.2.

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

1.3.

Med udgangspunkt i Købers anførte energibesparelse under punkt 1.7. må leverancen i kontraktperioden højest afvige med +/-10%.

1.4.

Ved en leverance på 90% eller mindre end den anførte energibesparelse under
punkt 1.7., er Sælger pligtig til at foretage erstatningskøb.

1.5.

Ved en leverance på 110% eller mere af den anførte energibesparelse under punkt
1.7., 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.

1.6.

Indenfor den under punkt 1.3. anførte afvigelse på +/-10% afregnes den endelige
mængde til den aftalte pris.

1.7.

Energibesparelsen er aftalt til

2.

KØBESUM

2.1.

Prisen på energibesparelsen er fastsat til kr.

2.2.

Decentral Energihandel ApS modtager formidlingsfee af Køber iht. til fuldmagt (Bilag 1). Afregning sker umiddelbart efter. at handlen er gennemført.

2.3.

Decentral Energihandel ApS modtager formidlingsfee af Sælger iht. til fuldmagt
(Bilag 2). Afregning sker umiddelbart efter, at den realiserede energibesparelse er
gennemført og dokumenteret.

3.

PROJEKTMATERIALE

3.1.

Projektmateriale oplyses: xxxxxxxx.

4.

BETALINGSBETINGELSE

4.1.

Fakturabeløbet forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato, dog senest 30 dage
efter at Sælger har fremsendt fyldestgørende dokumentation til Køber jf. punkt 5.1.
Ved forsinket betaling betales rente efter rentelovens regler.

5.

DOKUMENTATION OG DOKUMENTATIONSKRAV

5.1.

Sælger er forpligtet til at opfylde de dokumentationskrav, som fremgår af bilag 2.

6.

MISLIGHOLDELSE

6.1.

Såfremt kontrakten misligholdes fra Sælgers side, er denne forpligtet til at foretage
erstatningskøb for at kunne opnå den aftalte mængde. Sælger er dog ikke ansvarlig for avance- og driftstab i øvrigt.

6.2.

Såfremt kontrakten misligholdes fra Købers side, er denne forpligtet til at erstatte
Sælgers dokumenterede tab.

MWh i kontraktperioden.

ekskl. moms pr. MWh.

6.3.

En Part skal ikke anses for ansvarlig over for den anden Part for misligholdelse af
kontrakten, for så vidt ansvaret kan henføres til omstændigheder, der ligger uden
for Partens kontrol, og som Parten ikke ved kontraktens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder bl.a.
strejker og lockout, herunder også forhold hos Sælgers slutkunde, som har forhindret Sælger i at gennemføre et energibesparelsesprojekt (”Force Majeure”).

6.4.

Såfremt en Part er ramt af Force Majeure i mere end 90 på hinanden følgende
dage, og den pågældende Parts manglende opfyldelse af kontrakten ville have
udgjort væsentlig misligholdelse, havde der ikke foreligget Force Majeure, skal den
Part, der ikke er ramt af Force Majeure, være berettiget til at hæve kontrakten, men
dog uden yderligere ansvar for den part, som er ramt af Force Majeure.

6.5.

Enhver af parterne er berettiget til at ophæve kontrakten i tilfælde af den anden
parts væsentlige misligholdelse og forudsat, at den misligholdende part ikke har
afhjulpet misligholdelsen inden 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav
herom.

7.

INDSIGELSE

7.1.

Fra endelig afslutning af energibesparelsesprojektet og fuld dokumentation foreligger, har Køber en skriftlig indsigelsesfrist på 14 dage til godkendelse. Eventuelle
indsigelser skal være begrundet i manglende opfyldelse af dokumentationskrav og
skal specificeres. Såfremt Køber ikke har fremsat skriftlig indsigelse inden for 14
dage, betragtes dette som en godkendelse. Efter Købers godkendelse fremsender
Sælger en faktura til betaling jf. punkt 4.

7.2.

I øvrigt henvises til den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt Aftale af 16. december 2016 om
Energiselskabernes energispareindsats.

8.

INDBERETNINGSRET

8.1.

Med denne kontrakt overdrages tilskrivningsretten af den angivne mængde i kontrakten til Køber, hvilket betyder, at Sælger ikke kan overdrage den solgte mængde
til anden side.

9.

FORTROLIGHED

9.1.

En Part er uberettiget til at bruge fortrolig information til noget andet formål end
udførelse og opfyldelse af denne kontrakt eller til at videregive fortrolig information
til tredjemand eller på anden måde offentliggøre fortrolig information, som vedkommende Part har modtaget fra den anden Part eller på vegne af denne i forbindelse
med kontrakten.

9.2.

Fortrolig information er en Parts forretningsmæssige, økonomiske, tekniske eller
andre oplysninger, som ikke er alment kendt eller tilgængelige for offentligheden.

9.3.

Parterne skal pålægge tredjemand (herunder underleverandører) samme fortrolighedsforpligtelse, når fortrolig information udleveres til tredjemand.

9.4.

Fortrolighedsforpligtelsen gælder uanset denne kontrakts ophør.

10.

ØVRIGE VILKÅR

10.1.

I øvrigt skal principperne i købeloven være gældende.

11.

KONTRAKTPERIODE

11.1.

Leverancen af energibesparelsen skal finde sted i perioden fra og med den
20__ til og med den / 20__.

12.

TVISTER

12.1.

Bortset fra inkassotvister, skal enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med
denne kontrakt, søges løst i mindelighed, eventuelt ved tredjemands mægling. Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet (”the Danish Institute of Arbitration”) efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne
regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

Denne kontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer. Et til hver af parterne.

Odense, den
(Køber)
iflg. fuldmagt

/

20__

(Sælger)
iflg. fuldmagt
Decentral Energihandel ApS

........................................................
Tage Meltofte, formand

........................................................
Erik Nørregaard Hansen, direktør

Bilag
Bilag 1: Fuldmagt fra Køber (renset for merkantile forhold)
Bilag 2: Fuldmagt fra Sælger

/

