Kontrakt nr. [__]

Udkast til kontrakt om pristillæg til solcelleanlæg
(i det følgende benævnt "Kontrakt om pristillæg")

Kontrakt

mellem
Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
(i det følgende benævnt ENS)

og
[*Støttemodtagers navn
registreringsnummer/CVR nr., hvis virksomhed/
identifikationsnummer/CPR-nr., hvis fysisk person
adresse]
[hvis støttemodtager er et konsortium se punkt 8.1-8.3]
(i det følgende benævnt støttemodtager)
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Bilagsfortegnelse
Bilag 1:

Tilbudsbrev inkluderet erklæring om forpligtelse til at etablere og nettilslutte
m.v. [IKKE VEDLAGT]
Bilag 2:
Beskrivelse af anlæg omfattet af kontrakt om pristillæg [IKKE VEDLAGT]
[Bilag 2.a: Beskrivelse af anlæg omfattet af kontrakt om pristillæg – DER SKAL UDFYLDES ET BILAG 2 FOR HVERT ANLÆG, HVIS KONTRAKT OM
PRISTILLÆG OMFATTER MERE END ÉT ANLÆG]
Bilag 3:

Anfordringsgaranti [IKKE VEDLAGT]

[Bilag 4:

Erklæring fra [kommunalbestyrelsen/støttemodtager] om solcelleanlæg ikke
omfattet af krav om plangrundlag]

1.

Definitioner
Ved fortolkning af kontrakt om pristillæg skal nedenstående udtryk forstås på
den nedenfor anførte måde:
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Solcelleanlæg

Et fotovoltaisk anlæg

[*]

[*]

2.

Forpligtelse til at etablere og nettilslutte nærmere angivne solcelleanlæg

2.1.

Støttemodtager er forpligtet til at etablere og nettilslutte det eller de solcelleanlæg, som fremgår af bilag 2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. punkt 13.4, i overensstemmelse med vilkårene i kontrakt om pristillæg.

2.2.

Støttemodtager skal senest 3 måneder efter indgåelse af kontrakt om pristillæg
indsende en tidsplan for etablering af solcelleanlægget eller solcelleanlæggeneanlæg, jf. punkt 2, til Energistyrelsen. Tidsplanen skal som minimum indeholde
oplysninger for hvert solcelleanlæg omfattet af kontrakt om pristillæg om,
hvornår støttemodtager forventer at påbegynde anlægsarbejdet og nettilslutte
anlægget.anlæg, , jf. bilag 2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d]. Anlæg med én tilslutning til det danske kollektive elforsyningsnet
anses for at være ét anlæg.

2.3.

Efter indsendelse af tidsplan efter punkt 2.2 og indtil alle solcelleanlæg omfattet af kontrakt om pristillæg2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til
bilag 2[a-d, jf. dog punkt 13.4,] er nettilsluttet, skal støttemodtager halvårligt
indsende en opdateret tidsplan med samme oplysninger som nævnt i punkt 2.2
til Energistyrelsen.

2.4.

Støttemodtager skal senest 2 år efter indgåelse af kontrakt om pristillæg tilslutte det eller de solcelleanlægtilsluttesolcelleanlæg, som fremgår af bilag 2[a-d]
eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. dog punkt 13.4, til
det danske kollektive elforsyningsnet, jf. dog punkt 6. Hvis 95 % (procent) af
den samlede installerede effekt, som fremgår af bilag 2[a-d] eller af eventuelle
senere ændringsbilag til bilag 2,[a-d], er nettilsluttet inden 2 år fra indgåelse af
kontrakt om pristillæg, anses forpligtigelsen i punkt 2.1 for opfyldt og garantistillelsen i punkt 5.1 bortfalder som anført i punkt 5.2.

2.5.

Det er en betingelse for at få pristillæg efter kontrakt, jf. punkt 7 ikontrakt om
pristillæg, at solcelleanlæg, som fremgår af bilag 2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2,[a-d], skal nettilsluttes efter de enhver tid gældende regler herfor, pt. bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og solcelleanlæg, der trådte i kraft den 1. juli 2018.1

1

Bekendtgørelse nr. 865 af 25. juni 2018.
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2.6.

Nettilslutningstidspunktet defineres i overensstemmelse med § 5, nr. 4, i lov
om fremme af vedvarende energi2 som det tidspunkt, hvor anlægget første gang
leverer elektricitet til det danske kollektive elforsyningsnet, idet dette tidspunkt
efterfølgende skal dokumenteres i stamdataregistret.3

2.7.

Støttemodtager er selv ansvarlig for indhentelse af samtlige nødvendige tilladelser mv. til nettilslutning og drift af det eller de solcelleanlæg, som fremgår
af bilag 2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. dog
punkt 13.4. Manglende opnåelse af sådanne tilladelse m.v. er Energistyrelsen
uvedkommende. Det påhviler endvidere støttemodtager at forestå registreringen af solcelleanlæg omfattet af bilag 2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. dog punkt 13.4, i overensstemmelse med de til
enhver tid gældende regler.

3.

Ændring af placering af solcelleanlæg

3.1.

Frem til nettilslutning af et eller flere solcelleanlæg omfattet af bilag 2[a-d] kan
støttemodtager ændre placering af solcelleanlæg ved at anmode om Energistyrelsens skriftlige samtykke til at tilføje et ændringsbilag til bilag 2 til kontrakt
om pristillæg. Den samlede kapacitet af det eller de solcelleanlæg omfattet af
bilag 2[a-d] kan ikke ændres, [ligesom placeringen eller placeringerne skal
holdes indenfor den godkendte lokalplan, som bilag 2[a-d] vedrører./SLETTES
HVIS ANLÆG/ANLÆGGET EFTER KONTRAKT OM PRISTILLÆG IKKE
ER OMFATTET AF KRAV OM PLANGRUNDLAG].

3.2.

Energistyrelsen kan nægte samtykke til ændring af placering, af anlæg, jf. bilag
2[a-d], hvis der foreligger saglig grund.

3.3.

Energistyrelsen er berettiget til at afvise en anmodning om samtykke til ændring af placering af solcelleanlæg, jf. bilag 2[a-d], hvis ændring af placering –
efter Energistyrelsens vurdering – ikke kan tillades i henhold til de til enhver
tid gældende udbudsregler.

3.4.

Samtykke til ændring af placering af solcelleanlæg, jf. bilag 2[a-d], vil kun
blive givet, hvis det kan gøres i overensstemmelse med de generelle EU-retlige
principper i EUF-traktaten om blandt andet ligebehandling, gennemsigtighed,
proportionalitet og forbud mod diskrimination på grund af nationalitet.

4.

Opdeling af kontrakt om pristillæg

4.1.

Støttemodtager kan til enhver tid anmode Energistyrelsen om skriftligt samtykke til opdeling af kontrakt om pristillæg på uændrede vilkår i indtil en kontrakt om pristillæg per solcelleanlæg med én nettilslutning omfattet af bilag
2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2.[a-d].

2

Lovbekendtgørelse nr. 1003 af 27. juni 2018.
Bekendtgørelse nr. 1729 af 26. december 2017 om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre
ydelser til elproduktionsanlæg m.v. (stamdatabekendtgørelsen).
3
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4.2.

Energistyrelsen kan nægte samtykke til opdeling af kontrakt om pristillæg, hvis
der foreligger saglig grund.

4.3.

Energistyrelsen er berettiget til at afvise en anmodning om samtykke til opdeling af pristillægskontraktenkontrakt om pristillæg, såfremt opdelingen - efter
Energistyrelsens vurdering - ikke kan tillades i henhold til de til enhver tid
gældende udbudsregler.

4.4.

Samtykke til opdeling af pristillægskontrakten vil kun blive givet, hvis det kan
gøres i overensstemmelse med de generelle EU-retlige principper i EUFtraktaten om blandt andet ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet og
forbud mod diskrimination på grund af nationalitet.

4.5.

Flere kontrakter om pristillæg kan ikke sammenlægges til en kontrakt om pristillæg.

5.

Garanti for fastholdelsesbod

5.1.

Til sikkerhed for betaling af fastholdelsesboden i punkt 12.1 er der af en finansiel institution stillet en anfordringsgaranti på [beløb svarende til 170 DKK per
kW] DKK, der udgør bilag 3 til kontrakt om pristillæg.

5.2.

Energistyrelsen skal frigive garantien senest 1 måned efter, at støttemodtager
har dokumenteret at have opnået nettilslutning af 95 % (procent) af den samlede installerede effekt omfattet af kontrakt om pristillæg, jf.bilag 2[a-d] eller af
eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. dog punkt 13.4. Nettilslutningstidspunktet defineres i overensstemmelse med punkt 2.6.

5.3.

Energistyrelsen er berettiget til at anmode støttemodtager om enhver yderligere
dokumentation for, at 95 % (procent) af den samlede installerede effekt omfattet af kontrakt om pristillæg er nettilsluttet, jf. dog punkt 13.4.

5.4.

Såfremt Energistyrelsen i overensstemmelse med punkt 5.3 har udbedt sig
yderligere dokumentation for, at 95 % (procent) af den installerede effekt omfattet af kontrakt om pristillæg er nettilsluttet, jf. dog punkt 13.4, er Energistyrelsen dog først forpligtet til at frigive garantien senest 1 måned efter, at denne
yderligere dokumentation er modtaget og godkendt af Energistyrelsen.

6.

Tidsfristforlængelse

6.1.

Fristen i punkt 2.4 for nettilslutning af solcelleanlæg omfattet af bilag 2[a-d]
eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d] kan forlænges efter
indhentelse af skriftligt samtykke fra Energistyrelsen, hvis forsinkelsen er en
følge af en eller flere af de følgende omstændigheder:
1. Energistyrelsens forhold.
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2. Forhold, der opstår uden støttemodtagers skyld, og over hvilke støttemodtager ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder,
brand, strejker, lockout eller hærværk.
3. Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig foreligger i væsentlig større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.
4. Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes støttemodtagers forhold.
5. Krav om opsættende virkning, som følger direkte af lovgivning eller beslutning om opsættende virkning truffet af et klagenævn eller domstol.
6. Hvis støttemodtager ikke opnår nødvendige tilladelser, dispensationer og
godkendelser, som ikke er omfattet af kravet om late bidding, fra myndigheder på trods af, at støttemodtager har ansøgt herom hos de relevante
myndigheder mere end 1 år, før forpligtelsen til nettilslutning, jf. punkt
2.4, udløber.
7. Netvirksomheden eller transmissionsvirksomheden ikke er klar til at tilslutte solcelleanlæg til det danske kollektive elforsyningsnet med minimum 95 % af den installerede effekt omfattet af kontrakt om pristillægbilag 2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf.
punkt 13.4, indenfor fristen for nettilslutning, jf. punkt 2.4 ovenfor, fordi
støttemodtager ikke har kunnet opnå de nødvendige tilladelser, dispensationer og godkendelser, som ikke er omfattet af kravet om late bidding,
fra myndigheder på trods af, at støttemodtager har ansøgt om tilladelse,
dispensationer eller godkendelser hos de relevante myndigheder mere
end 1 år, før forpligtelsen til nettilslutning, jf. punkt 2.4, udløber.
8. Netvirksomheden eller transmissionsvirksomheden ikke er klar til at tilslutte solcelleanlæg til det danske kollektive elforsyningsnet med minimum 95 % af den installerede effekt omfattet af kontrakt om pristillægbilag 2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. dog
punkt 13.4, indenfor fristen for nettilslutning, jf. punkt 2.4 ovenfor, og
støttemodtager har indgået aftale om nettilslutning af solcelleanlæg omfattet af kontrakt om pristillæg senest tolv måneder, før fristen for nettilslutning, jf. punkt 2.4, udløber.
9. Hvis projektet ikke kan igangsættes som følge af en større forundersøgelse, jf. § 26, stk. 3 i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8.
april 2014, eller projektet skal indstilles som følge af arkæologiske undersøgelser, jf. § 27 i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8.
april 2014.
10. Sagsbehandling af ekspropriationssag efter § 27 i elsikkerhedsloven hos
Sikkerhedsstyrelsen.
6.2.

Fristforlængelsen vil svare til den faktiske forsinkelse, som det påberåbte forhold i nr. 1-10 ovenfor har forårsaget. Hvis støttemodtager anser sig berettiget
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til forlængelse af fristen, skal støttemodtager straks skriftligt anmode Energistyrelsen om skriftligt samtykke til fristforlængelse. Støttemodtager skal i forbindelse med anmodningen godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det
påberåbte forhold og ikke med rimelighed kunne undgås eller begrænses.
6.3.

Uanset ovenstående udbetales pristillæg dog ikke senere end 23 år fra underskrivelse af nærværende kontrakt om pristillæg. Hvis et solcelleanlæg omfattet
af en kontrakt om pristillægbilag 2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. dog punkt 13.4, uanset årsagen hertil nettilsluttes senere
end 3 år fra indgåelse af kontrakt om pristillæg, reduceres perioden med pristillæg således proportionalt med forsinkelsen ud over de 3 år.

7.

Afregningsvilkår

7.1.

For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg omfattet af bilag 2,[a-d], eller af
eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. dog punkt 13.4, ydes et pristillæg på [den tilbudte pris] øre/kWh.

7.2.

Udbetaling af pristillæg sker på grundlag af måling af elektricitet, der afregnes
som leveret til transmissionsnettet eller til et distributionsnet i Danmark.

7.3.

Produktionen opgøres på basis af netvirksomhedernes indberetning efter de til
enhver tid gældende regler herfor.

7.4.

Pristillæg udbetales i danske kroner (DKK).

7.5.

Hvis støttebeløbet skal udbetales til en konto i udlandet, afholder støttemodtager alle eventuelle omkostninger ved, at pristillæg efter kontrakt om pristillæg
skal overføres til en udenlandsk bank. Støttemodtager accepterer, at eventuelle
omkostninger/gebyrer hertil fratrækkes støtteudbetalingen.
Støttemodtager accepterer i øvrigt, at betalinger til udlandet kan være forsinkede i forhold til indenlandske og udenlandske overførsler.
Det er støttemodtagers ansvar, at der kan foretages betalinger til en udenlandsk
konto.

7.6.

Pristillægget, jf. punkt 7.1, indekseres ikke.

7.7.

Der ydes ikke pristillæg for produktion i timer, hvor spotprisen ikke er positiv.
Med spotpris for elektricitet menes den timepris, som den nordiske elbørs,
Nordpool, angiver pr. kWh på spotmarkedet for pågældende område.
(DK1 eller DK2).

7.8.

Udbetaling af pristillæg efter pristillægskontraktenkontrakt om pristillæg foregår månedligt på baggrund af den foregående måneds produktion jf. punkt 7.3,
og udbetalingen foretages af Energistyrelsen. til støttemodtagerens konto.
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7.9.

Hvis der i en måned uanset årsagen hertil ydes et større pristillæg til støttemodtager, end hvad der følger af punkt 7.1, fradrages det overskydende udbetalte
beløb i den kommende måneds ydelse eller i de kommende måneders ydelser.

7.10.

Hvis for meget udbetalt pristillæg ikke kan fradrages i en kommende måneds
ydelse eller i de kommende måneders ydelser i henhold til punkt 7.9, opkræver
Energistyrelsen beløb til dækning af for meget udbetalt pristillæg direkte hos
støttemodtager. Støttemodtager er forpligtet til at betale rente, hvis tilbagebetaling ikke er sket inden tredive dage efter, at Energistyrelsen har sendt en opkrævning herom jf. rentelovens § 3, stk. 2.

7.11.

Energistyrelsen udbetaler ethvert manglende beløb til støttemodtager til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg.

7.12.

Energistyrelsen har til enhver tid ret til at udpege en anden aktør til at udbetale
pristillæg eller/og til i øvrigt at administrere pristillæg efter pristillægskontraktenkontrakt om pristillæg og meddeler i så fald støttemodtager om aktørens
identitet.

7.13.

Støttemodtager skal selv sørge for afsætningen af produktionenafsætning af
elproduktion fra anlæg omfattet af bilag 2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. dog punkt 13.4, i elmarkedet og afholde omkostningerne herved.

7.14.

Der ydes ikke godtgørelse for balanceringsomkostninger til elektriciteten fra
solcelleanlæggenefor elektricitet fra solcelleanlæg omfattet af bilag 2[a-d] eller
af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. dog punkt 13.4.

7.15.

Der ydes pristillæg i 20 år fra nettilslutningen af det eller de i bilag 2,[a-d],
eller i eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2,[a-d], omfattede solcelleanlæg., jf. dog punkt 13.4. Nettilslutningstidspunktet defineres i overensstemmelse med § 5, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi, som det tidspunkt,
hvor solcelleanlægget første gang leverer elektricitet til det danske kollektive
elforsyningsnet, idet dette tidspunkt efterfølgende skal dokumenteres i stamdataregistret.4punkt 2.6.

7.16.

Pristillæg udbetales dog ikke senere end 23 år fra indgåelse af kontrakt om
pristillæg, jf. punkt 6.3.

7.17.

Støttemodtager bærer den fulde kommercielle risiko for den tilbudte kWh-pris,
ligesom det eller de solcelleanlæg i bilag 2 eller solcelleanlæg i eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2, i enhver henseende henligger for støttemodtagers egen regning og risiko. Støttemodtager kan således ikke rette noget krav
mod Energistyrelsen i den anledning.

4

Bekendtgørelse nr. 1729 af 26. december 2017 om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre
ydelser til elproduktion m.v. (stamdatabekendtgørelsen).
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7.18

Hvis det samlede statsstøtteanmeldte budget på 2 gange 107 mio. kr. (2018priser nås inden udløb af støtteperioden, jf. punkt 7.16 ovenfor, vil udbetaling
af pristillægget blive stoppet.
I forbindelse med statsstøtteanmeldelse af solcelleudbuddet er der anmeldt et
samlet budget på i alt 2 gange 107 mio. kr. (2018-priser). Det skyldes, at det
ikke er muligt at anmelde et variabelt budget for solcelleudbuddet efter Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier
af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107
og 108, hvor en usikkerhed om den samlede mængde støtteberettigede kilowatttimer i støtteperioden kan indgå direkte i anmeldelsen af budgettet. Det betyder, at hvis det anmeldte budget nås, vil støtteudbetalingerne blive stoppet.
Risikoen for budgetoverskridelse er søgt minimeret ved anvendelse af et højt
antal fuldlasttimer i forbindelse med budgetallokeringen i medfør af udbudsbetingelserne, og ved anmeldelse af et budget svarende til 2 gange det forventede
budget.

[Punkt 8 indsættes, hvis ét eller flere af nedennævnte afsnit er relevante]
8.

Solidarisk hæftelse

[Følgende tekst indsættes før underskrift af kontrakt om pristillæg, hvis støttemodtager er
et konsortium]
8.1.

Hvis Energistyrelsen indgår kontrakt om pristillæg med et konsortium, hæfter
konsortiedeltagere solidarisk for alle forpligtelser omfattet af kontrakt om pristillæg.

8.2.

Støttemodtager er et konsortium bestående af:
[indsæt navne og registreringsnummer/CVR nr./identifikationsnummer/CPRnr. på konsortiedeltagerne]

[indsæt navn] er udpeget til at handle på vegne af konsortiet med bindende effekt for samtlige konsortiedeltagere.
8.3.

Ovennævnte konsortiedeltagere har påtaget sig solidarisk ansvar i forbindelse
med denne kontrakt om pristillæg.
Ethvert krav, der opstår i henhold til kontrakt om pristillæg, kan således rettes
mod enhver af deltagerne i konsortiet.
Ansvar efter solidarisk hæftelse indtræder alene i den udstrækning, at støttemodtager misligholder kontrakt om pristillæg og en sådan misligholdelse ikke
afhjælpes af støttemodtager efter påkrav herom fra Energistyrelsen. Solidarisk
hæftelse omfatter alene krav fra Energistyrelsen.

[Følgende tekst indsættes før underskrift af kontrakt om pristillæg, hvis støttemodtager er
et nystiftet selskab og tilbud er afgivet på vegne af et endnu ikke stiftet selskab]
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8.4.

Støttemodtager er et nystiftet selskab, og tilbud er således afgivet af nedenstående stiftende selskab(er)/person(er) på vegne af støttemodtager:
[indsæt navne og registreringsnummer/CVR nr./identifikationsnummer/CPRnr. på relevante parter, dvs. stifterne]
Hvor støttemodtager er et selskab under stiftelse, hæfter stifterne solidarisk for
støttemodtagers forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt om pristillæg
frem til selskabets registrering, jf. selskabslovens § 41, stk. 3.
Ethvert krav, der opstår i henhold til kontrakt om pristillæg, kan således rettes
mod stifterne, hvor støttemodtager er et selskab under stiftelse.
Ansvar efter solidarisk hæftelse indtræder alene i den udstrækning, at støttemodtager misligholder kontrakt om pristillæg, og en sådan misligholdelse ikke
afhjælpes af støttemodtager efter påkrav herom fra Energistyrelsen. Solidarisk
hæftelse omfatter alene krav fra Energistyrelsen.
Således skal Energistyrelsen ikke erhverve nogen rettigheder over for stifterne,
som Energistyrelsen ikke har over for støttemodtager på ethvert givet tidspunkt.
Såfremt Energistyrelsen retter krav mod stifterne efter kontrakt om pristillæg ,
har stifterne samme ret som støttemodtager til at gøre indsigelser over en påstået misligholdelse af kontrakt om pristillæg overfor Energistyrelsen.
Hvor Energistyrelsens krav mod støttemodtager er dækket af en garanti efter
punkt 5 i nærværende kontrakt om pristillæg , finder stifternes solidariske hæftelse alene anvendelse i den udstrækning der – uanset grunden hertil – ikke på
anfordring sker udbetaling til Energistyrelsen under den pågældende garanti,
eller garantien er frigivet på det tidspunkt, hvor Energistyrelsen gør sit krav
gældende.

Dette/disse andre selskab(er) under stiftelse solidariske hæftelse forbliver i
kraft indtil udløbet af de forpligtelser, der følger af kontrakt om pristillæg.
I tilfælde af en tvist mellem Energistyrelsen og stifterne, finder punkt 19 om
lovvalg og værneting anvendelse. Stifterne medunderskriver nærværende kontrakt om pristillæg og har ved sin/deres underskrift på kontrakt om pristillæg
accepteret disse betingelser.
9.

Betingelser

for pristillæg

9.1.

Det er en betingelse for at modtage pristillæggetpristillæg efter kontrakt om
pristillæg, at:

1)

[det/de] reelt etablerede solcelleanlæg ikke overskrider den installerede effekt,
som fremgår af bilag 2[a-d] eller solcelleanlæg i eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. dog punkt 13.4; og
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2)

al elektricitet fra solcelleanlæggetal elektricitet fra [det/de] reelt etablerede solcelleanlæg, som fremgår af bilag 2[a-d] eller solcelleanlæg i eventuelle senere
ændringsbilag til bilag 2[a-d], jf. dog punkt 13.4, leveres til det danske kollektive elforsyningsnet.

9.2.

Det er endvidere en betingelse for at modtage pristillæg efter kontrakt om pristillæg i hele støtteperioden, jf. punkt 7.15:

1)

at støttemodtager har efterkommet ethvert eventuelt krav om tilbagebetaling af
støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig
og uforenelig med det indre marked,

2)

at støttemodtager ikke er en kriseramt virksomhed. En virksomhed er kriseramt, når den uden statslig indgriben næsten med sikkerhed vil være nødt til at
indstille sin aktivitet på kort eller mellemlang sigt, som defineret i Kommissionens meddelelse om Rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder (2014C 249/01),

3)

at støttemodtager ikke modtager anden støtte end pristillæg i medfør af kontrakt om pristillæg. Garanti efter den til enhver tid gældende bestemmelse om
garantifonden i lov om fremme af vedvarende energi anses ikke for anden støtte i denne sammenhæng,

4)

at støttemodtager ikke har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover
til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale
sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land,
hvor støttemodtager er etableret,5 og

5)

at projektet vedrørende etablering af solcelleanlæg omfattet af bilag 2, eller af
senere ændringsbilag til bilag 2, jf. dog punkt 13.4, ikke er påbegyndt.6

9.3.

Energistyrelsen kan som betingelse for, at der kan ydes pristillæg efter kontrakt
om pristillæg på ethvert tidspunkt anmode støttemodtager om, at støttemodtager direkte skal sende til Energistyrelsen alle nødvendige oplysninger til brug
for styrelsens ydelse af pristillæg, herunder tekniske oplysninger såsom produktionsdata om et solcelleanlæg omfattet af bilag 2 eller af senere ændringsbilag til bilag 2, jf. dog punkt 13.4.

9.4.

Pristillæg er betinget af, at støttemodtager underretter Energistyrelsen om alle
forhold af betydning for berettigelsen til at modtage pristillæg efter kontrakt
om pristillæg, herunder men ikke begrænset til forhold for så vidt angår betingelserne i punkt 9.1 og 9.2 om bl.a., hvis det reelt etablerede solcelleanlæg

5

Der henvises til principperne i udbudslovens § 135, stk. 3.
Definition af projektets påbegyndelse fremgår af § 5, stk. 1, nr. 6, i lov om fremme af vedvarende energi, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1003 af 27/06/2018.
6
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måtte overskride den installerede effekt, som fremgår af bilag 2 eller af senere
ændringsbilag til bilag 2, jf. dog punkt 13.4, eller hvis der modtages anden støtte . Underretning skal ske straks, så snart det pågældende forhold er indtruffet,
eller på det tidspunkt, hvor støttemodtager er blevet bekendt med, at forholdet
er indtruffet eller, at forholdet vil indtræffe. Pristillæg efter kontrakt om pristillæg er også betinget af, at støttemodtager afgiver korrekte oplysninger til Energistyrelsen, herunder og ikke begrænset til oplysninger i erklæring fra tilbudsgiver eller kommunalbestyrelsen om at solcelleanlæg, som fremgår af bilag 2
eller af senere ændringsbilag til bilag 2, ikke er omfattet af krav om plangrundlag, jf. bilag 4 og 5.
9.5.

Energistyrelsen stopper udbetaling af pristillægget i støtteperioden, jf. punkt
7.15-7.16, hvis støttemodtager meddeler Energistyrelsen:
1. at støttemodtager har modtaget et krav om tilbagebetaling af støtte, som
Europa-Kommissionen ved en tidligere endelig afgørelse har erklæret ulovlig eller uforenelig med det indre marked, og virksomheden endnu ikke har
efterkommet et sådan krav fuldt ud, jf. punkt 9.2.1. Udbetalingen genoptages for den resterende støtteperiode, jf. punkt 7.15-7.16, når støttemodtager
har sendt dokumentation til Energistyrelsen om, at kravet er efterkommet
fuldt ud og Energistyrelsen er enig heri,
2. at støttemodtager er kriseramt, jf. punkt 9.2.2. Udbetalingen genoptages for
den resterende støtteperiode, jf. punkt 7.15-7.16, når støttemodtager har
sendt dokumentation til Energistyrelsen om, at virksomheden ikke er kriseramt og Energistyrelsen er enig heri.
3. hvis støttemodtager modtager anden støtte end pristillæg i medfør af kontrakt om pristillæg.

10.

Energistyrelsens overdragelse af kontrakt om pristillæg
Energistyrelsen er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i
henhold til kontrakt om pristillæg til en anden offentlig institution, eller enhver
institution eller privat enhed, der i sidste instans kontrolleres ("kontrol" defineres som definitionen i den internationale regnskabsstandard (IAS 27) fra International Accounting Standards Board (IASB)) af den danske stat eller af en anden dansk offentlig myndighed eller primært finansieres af offentlige midler,
hvis de offentlige opgaver hidtil udført af Energistyrelsen, eller hvis de offentlige opgaver, som er omfattet af kontrakt om pristillæg, helt eller delvist overdrages til nogen af de nævnte parter (ressortomlægninger).

11.

Støttemodtagers overdragelse af kontrakt om pristillæg til tredjemand

11.1.

Støttemodtager kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge kontrakt om pristillæg til tredjemand i perioden fra kontraktens indgåelse til garantiforpligtigelsen i punkt 5 bortfalder.

Side 12/19

Kontrakt nr. [__]
11.2.

Efter bortfald af garantiforpligtigelsen i punkt 5 kan støttemodtager - efter at
have modtaget Energistyrelsens skriftlige samtykke - overdrage sine rettigheder og pligter ifølge kontrakt om pristillæg til tredjemand.

11.3.

Støttemodtagers skriftlige anmodning til Energistyrelsen om samtykke til overdragelse af kontrakt om pristillæg skal indeholde de samme oplysninger om
den nye kontraktpart, som blev udfyldt for tilbudsgiver i tilbudsbrevet.

11.4.

Energistyrelsen kan nægte samtykke til overdragelse, såfremt der foreligger
saglig grund.

11.5.

Det er en betingelse for samtykke til overdragelse af kontrakt om pristillæg til
tredjemand, at den nye kontraktpart ved tillæg til kontrakt om pristillæg afgiver
erklæring om, at den nye kontraktpart på tidspunktet for overdragelsen af kontraktenkontrakt om pristillæg opfylder betingelserne som anført i punkt 9.2.19.2.4.

11.6.

Energistyrelsen er berettiget til at afvise en anmodning om samtykke til overdragelse af kontrakt om pristillæg, såfremt overdragelsen - efter Energistyrelsens vurdering - ikke kan tillades i henhold til de til enhver tid gældende udbudsregler.

11.7.

Samtykke til overdragelse vil kun blive givet, hvis det kan gøres i overensstemmelse med de generelle EU-retlige principper i EUF-traktaten om blandt
andet ligebehandling, gennemsigtighed, proportionalitet og forbud mod diskrimination på grund af nationalitet.

11.8.

Energistyrelsen er berettiget til at anmode støttemodtager om enhver yderligere
information eller dokumentation, som Energistyrelsen måtte finde relevant for
vurderingen af, om der kan gives samtykke til overdragelsen.overdragelse af
kontrakt om pristillæg.

12.

Behandling af personoplysninger

12.1.

Støttemodtager giver samtykke til, at Energistyrelsen kan offentliggøre delvist
eller i sin helhed støttemodtagers tilbud og/eller pristillægskontrakten.kontrakt
om pristillæg. Nationale identifikationsnumre på fysiske personer vil dog ikke
blive offentliggjort, medmindre Energistyrelsen har en retlig forpligtelse hertil.

12.2.

Støttemodtager giver samtykke til, at Energistyrelsen kan offentliggøre, og om
nødvendigt indhente fra støttemodtager og offentliggøre, alle de oplysninger,
der er nødvendige for, at styrelsen kan iagttage gennemsigtighedsforpligtigelsen efter EU–statsstøtteretten i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og principper i EU–statsstøtteretten, dvs. for nuværende – i det
omfang det er relevant – oplysninger om støttebeløb og form, virksomhedstype
(SMV/stor virksomhed), støttemodtagers region (på NUTS II-niveau) og primære aktivitetssektor (NACE, på koncernplan) i henhold til del 3.2.7 om gennemsigtighed i EEAG.
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12.3.

Energistyrelsens behandling af eventuelle personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om at behandling er
nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som
henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige er pålagt.
Energistyrelsen behandler, som dataansvarlig, de afgivne personoplysninger,
indtil de arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven7, dog som minimum
så længe oplysningerne er nødvendige for udbetalingen af pristillæg efter kontrakten.
Energistyrelsen kan overføre de modtagne oplysninger til Energistyrelsens rådgivere, f.eks. i forbindelse med juridisk bistand eller til databehandlere, ligesom Energistyrelsen kan videregive personoplysninger som nærmere fastlagt i
nærværende punkt 12.1 og 12.2.

13.

Fastholdelsesbod

13.1.

Såfremt støttemodtager skriftligt meddeler Energistyrelsen, uanset grunden
hertil, at støttemodtager alligevel ikke vil eller kan etablere og/eller nettilslutte
solcelleanlæg, som fremgår af bilag 2[a-d] eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2,[a-d], i overensstemmelse med vilkårene i kontrakt om pristillæg, bortfalder retten til pristillæg, og en fastholdelsesbod forfalder til øjeblikkelig betaling efter påkrav fra Energistyrelsen.
Det samme gælder, såfremt omstændighederne viser, at støttemodtager ikke vil
eller kan etablere og/eller nettilslutte solcelleanlæg, som fremgår af bilag 2,[ad], eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2,[a-d], i overensstemmelse
med vilkårene i kontrakt om pristillæg.
Det samme gælder endvidere, såfremt solcelleanlæg, som fremgår af bilag 2,[ad], eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2,[a-d], ikke er nettilsluttet
senest 2 år efter indgåelse af kontrakt om pristillæg, jf. dog punkt 6.1.

13.2.

Fastholdelsesboden, der er en konventionalbod, udgør [beløb svarende til 170
DKK per kW] DKK.

13.3

Hvis et eller flere af ovenstående forhold i punkt 13.1 udelukkende vedrører en
del af den i medfør af bilag 2,[a-d], eller af eventuelle senere ændringsbilag til
bilag 2[a-d], jf. dog punkt 13.4, omfattede installerede effekt, beregnes fastholdelsesboden og pristillæg proportionalt for den af kontrakt om pristillæg omfattede installerede effekt, der henholdsvis ikke nettilsluttes og som nettilsluttes
indenfor fristen for nettilslutning, jf. punkt 6.

7

Lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016 af arkivloven
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13.4

Det vil være muligt at opstille en mindre kapacitet inden for nettilslutningsfristen, jf. punkt 6, end hvad der fremgår af bilag 2 eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2.
Såfremt der opstilles en mindre kapacitet end 95 % af, hvad der fremgår af
bilag 2 eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2, vil der skulle betales
en fastholdelsesbod for den del, der ikke opstilles inden for fristen for netslutning, jf. punkt 6, og der vil blive udbetalt pristillæg for elektricitet, som leveres
til det danske kollektive elforsyningsnet, fra den del, som nettilsluttes inden for
fristen for nettilslutning, jf. punkt 6.

13.5

Fastholdelsesboden forfalder efter punkt 13.1, og hvis relevant punkt 13.3
og/eller 13.4, og betales ved Energistyrelsens skriftlige påkrav til garantistilleren ved anbefalet brev eller bud med bekræftelse på modtagelse. Fastholdelsesboden betales med frigørende virkning til Energistyrelsen, jf. dog punkt 10.
Fastholdelsesbodens udbetaling forudsætter ikke, at Energistyrelsen kan dokumentere et tab.
Såfremt betalingskravet ikke efterkommes uanset grund senest 5 arbejdsdage
efter, at Energistyrelsen har afgivet skriftligt påkrav til garantistilleren, er garantistiller forpligtet til at betale morarenter tyve dage efter tidspunktet for betalingspåkravets fremsættelse til betaling sker.
Energistyrelsen fastsætter morarentens størrelse i overensstemmelse med rentelovens § 5.
Fastholdelsesboden bortfalder, når 95 % (procent) af den samlede installerede
effekt omfattet af bilag 2 eller af eventuelle senere ændringsbilag til bilag 2 er
nettilsluttet, jf. dog punkt 13.4.
Formateret: Skrifttype: Ikke Fed
Formateret: Normal

14.

Misligholdelse

14.1.

I tilfælde af støttemodtagers misligholdelse af sine forpligtelser efter kontrakt
om pristillæg, herunder men ikke begrænset til forhold, der udløser betaling af
fastholdelsesbod, samt forpligtelser efter punkt 2.4, punkt 8, punkt 9.1-9.4, og
såfremt der er afgivet urigtige erklæring for så vidt angår punkt 89, er Energistyrelsen – efter iagttagelse af punkt 14.3 - berettiget til straks at ophæve kontrakt om pristillæg, hvorved støttemodtagers ret til pristillæggetpristillæg efter
kontrakt om pristillæg bortfalder.

14.2.

I tilfælde af, at støttemodtager tilbagekalder sit samtykke givet i henhold til
punkt 12.1 eller punkt 12.2, er Energistyrelsen – efter iagttagelse af punkt 14.3
- berettiget til straks at ophæve kontrakt om pristillæg, hvorved støttemodtagers
ret til pristillæggetpristillæg efter kontrakt om pristillæg bortfalder.

14.3.

Uanset punkt 14.1 og punkt 14.2 kan Energistyrelsen dog kun ophæve kontrakt
om pristillæg efter, at styrelsen forudgående har afgivet skriftligt påkrav til
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støttemodtager med angivelse af, hvori misligholdelsen består og med angivelse af en rimelig frist for afhjælpning af den påberåbte misligholdelse. Energistyrelsen skal være enig i, at der er sket fyldestgørende afhjælpning.

15.

Opsigelse af kontrakt om pristillæg ved afgørelse om uden virkning

15.1.

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud mv. kan Klagenævnet for Udbud,
forudsat at nævnet har fornøden kompetence, i særlige tilfælde af overtrædelse
af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning og påbyde den
kontraherende myndighed at bringe kontrakten til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist.
På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Energistyrelsens
adgang til i sådanne tilfælde at opsige kontrakt om pristillæg.

15.2.

Energistyrelsen er berettiget til at opsige kontrakt om pristillæg helt eller del
vist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Kontrakt om pristillæg ophører ved opsigelse således
helt/delvist som fastsat i påbuddet med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt.

15.3.

Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller
krav, er Energistyrelsen berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i
opsigelsen over for støttemodtager under forudsætning af, at dette er sagligt
begrundet, og støttemodtager skal i så fald efterleve disse.

15.4.

Støttemodtagers eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse
som følge af, at kontrakt om pristillæg erklæres for uden virkning, eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere
betingelser eller krav, som Energistyrelsen har videreført i opsigelsen, skal som
udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler.
Dog har parterneEnergistyrelsen og støttemodtager aftalt, at indirekte tab ikke
erstattes.
Endvidere er Energistyrelsens ansvar i forbindelse med opsigelse af kontrakt
om pristillæg under alle omstændigheder maksimeret til de af støttemodtager
dokumenterede omkostninger til opfyldelse af kontrakt om pristillæg frem til
tidspunktet for kontraktens ophør, med fradrag af:

1)

den værdi, som solcelleanlægget eller solcelleanlægget som komponenter (det
højeste beløb af de to værdier anvendes) af en sagkyndig tredjemand vurderes
at kunne afhændes til på ophørstidspunktet, såfremt anlægget er etableret. Den
sagkyndige tredjemand udpeges af støttemodtager og godkendes af Energistyrelsen. Omkostningerne til den sagkyndige tredjemand afholdes af Energistyrelsen;

2)

den værdi, som komponenter til opførsel af solcelleanlægget, det delvist opførte solcelleanlæg eller det delvist opførte solcelleanlæg som komponenter (det
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højeste beløb af de to værdier anvendes) af en sagkyndig tredjemand vurderes
at kunne afhændes til på ophørstidspunktet. Den sagkyndige tredjemand udpeges af støttemodtager og godkendes af Energistyrelsen. Omkostningerne til den
sagkyndige tredjemand afholdes af Energistyrelsen;
3)

enhver indtægt hidrørende fra solcelleanlægget, herunder men ikke begrænset
til allerede modtaget pristillæg efter kontrakt om pristillæg og for salg af elproduktion.

15.5.

Såfremt støttemodtager på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde
have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at kontrakt om pristillæg erklæres for uden virkning, kan støttemodtager
ikke rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som
følge af, at kontrakt om pristillæg erklæres for uden virkning, eller for påbud
om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som Energistyrelsen har videreført i opsigelsen.

16.

Opsigelse af kontrakt om pristillæg ved annullering af tildelingsbeslutningen

16.1.

I henhold til Udbudsloven kan Klagenævnet for Udbud, hvor dette er kompetent, eller de almindelige domstole ved endelig afgørelse eller dom annullere en
tildelingsbeslutning, hvorefter Energistyrelsen skal bringe en kontrakt, som er
indgået på grundlag af beslutningen, til ophør med et passende varsel, medmindre særlige forhold, der tilsiger kontrakt om pristillægs videreførelse, gør
sig gældende.

16.2.

På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om Energistyrelsens
adgang til i sådanne tilfælde at opsige kontrakt om pristillæg.

16.3.

Energistyrelsen er berettiget til at opsige kontrakt om pristillæg helt eller delvist med et passende varsel. Kontrakt om pristillæg ophører ved opsigelse således helt.

16.4.

Støttemodtagers eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse
som følge af, at kontrakt om pristillæg bringes til ophør som følge af annullation af tildelingsbeslutningen, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets
almindelige regler.
Dog har parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes.
Endvidere er Energistyrelsens ansvar i forbindelse med opsigelse af kontrakt
om pristillæg under alle omstændigheder maksimeret til de af støttemodtager
dokumenterede omkostninger til opfyldelse af pristillægskontraktenkontrakt
om pristillæg frem til tidspunktet for kontraktens ophør af kontrakt om pristillæg, med fradrag af:

1)

den værdi, som solcelleanlægget eller solcelleanlægget som komponenter (det
højeste beløb af de to værdier anvendes) af en sagkyndig tredjemand vurderes
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at kunne afhændes til på ophørstidspunktet, såfremt anlægget er etableret. Den
sagkyndige tredjemand udpeges af støttemodtager og godkendes af Energistyrelsen. Omkostningerne til den sagkyndige tredjemand afholdes af Energistyrelsen;
2)

den værdi, som komponenter til opførsel af solcelleanlægget, det delvist opførte solcelleanlæg eller det delvist opførte solcelleanlæg som komponenter (det
højeste beløb af de to værdier anvendes) af en sagkyndig tredjemand vurderes
at kunne afhændes til på ophørstidspunktet. Den sagkyndige tredjemand udpeges af støttemodtager og godkendes af Energistyrelsen. Omkostningerne til den
sagkyndige tredjemand afholdes af Energistyrelsen;

3)

enhver indtægt hidrørende fra solcelleanlægget, herunder men ikke begrænset
til allerede modtaget pristillæg efter pristillægskontraktenkontrakt om pristillæg og for salg af el-produktion.

16.5.

Såfremt støttemodtager på tidspunktet for kontraktindgåelse havde eller burde
have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at tildelingsbeslutningen annulleres, kan støttemodtager ikke rejse krav om
erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af, at tildelingsbeslutningen annulleres.

17.

Lovvalg og værneting
Kontrakt om pristillæg er undergivet dansk ret med de ordinære domstole i
København som værneting.

18.

PåbegyndelseIndgåelse og varighed
Kontrakt om pristillæg anses for indgået, når begge parter har underskrevet
kontrakten.kontrakt om pristillæg.
Medmindre kontrakt om pristillæg opsiges efter punkt 14, punkt 15 eller punkt
16 ophører kontrakt om pristillæg automatisk, når ydelse af pristillæg i medfør
af kontrakt om pristillæg punkt 7.15 og punkt 7.16 ophører, eller hvis der ifaldes fastholdelsesbod i punkt 13, dog undtagen i de tilfælde, hvor der ifaldes
fastholdelsesbod efter punkt 13.4.

19.

Sprog
Kontrakt om pristillæg er udarbejdet på dansk og foreligger også i en oversat,
engelsk version. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og den
engelske version har den danske version forrang.
Uanset ovenstående er bilag 3 (anfordringsgaranti) på hhv.henholdsvis engelsk
og dansk ligestillet og har samme gyldighed.
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20.

Selvstændig aftalekontrakt
Parterne er enige om, at kontrakt om pristillæg punkt 15 udgør en selvstændig
aftale mellem parterne, som er gældende, uanset om kontrakt om pristillæg i
øvrigt måtte blive erklæret for uden virkning.

21.

Underskrifter
Kontrakt om pristillæg underskrives af Energistyrelsen og af støttemodtager i
to originale eksemplarer af den danske version, og hver part modtager ét originalt eksemplar.

[Aftalen underskrives endvidere af de(n), der er omfattet af solidarisk hæftelse i medfør af
punkt 8. Disse enheder modtager en kopi af kontrakt om pristillæg. ]
Dato:
For Energistyrelsen

Dato:
For støttemodtager

___________________________

_______________________

[Eventuelle yderligere parter, der skal underskrive kontrakt om pristillæg, jf. punkt 8 om
solidarisk hæftelse, tilføjes her.]
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