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2. oktober 2017

Fuldmagtserklæring 2018
Denne fuldmagtserklæring er mellem et kraftvarmeværk og Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a angående
mulighed for at kraftvarmeværkets el-produktionskapacitet (MW) kan indgå i Nordpool el-spotmarkedet til
en fast budpris på 400 DKK/MWh mod at kraftvarmeværket modtager en rådighedsbetaling lig med eller
større end det anførte i fuldmagten (f.eks. 120.000 kr./MW/år) med udbetaling seks måneder bagud.

Aftale
om uigenkaldelig, tidsbegrænset fuldmagt for disponering af el-kapacitet i Nordpool
el-spotmarkedet for til gengæld at modtage rådighedsbeløb.
Returneres udfyldt og underskrevet hurtigst muligt, dog senest den 20. oktober 2017.
Formålet med denne fuldmagt er at give Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. bemyndigelse til på de
fuldmagtsgivende værkers vegne, at disponere over deres el-kapacitet i Nordpool el-spotmarkedet for DK1
og DK2, mod betaling af et beregnet rådighedsbeløb, samt 400 DKK/MWh for den leverede elproduktion.
Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. er stiftet af Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske
Kraftvarmeværker i fællesskab. De kraftvarmeværker, som får deres fuldmagtskrav opfyldt, skal være
fuldgyldigt medlem af en af de to stiftende foreninger samt andelshavere i Dansk Kraftvarme Kapacitet
a.m.b.a. sammen med de to stiftende foreninger på følgende vilkår;
1. Optagne kraftvarmeværker er andelshavere med 1 stemme.
2. De to stiftende foreninger Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker forbliver
med ligelig og besluttende indflydelse.
3. Optagne kraftvarmeværker skal betale en andelskapital på 500,00 kr., som er lig med én stemme,
samt et tilmeldingsbidrag på 4.500,00 kr.
4. Kraftvarmeværket kan udtræde af andelsselskabet i henhold til vedtægterne for Dansk Kraftvarme
Kapacitet a.m.b.a.
Vedtægter for Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. er bilag 1 til denne fuldmagt.
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I det følgende kaldet fuldmagtsgiver.
Fuldmagtsgiveren giver hermed Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a., Merkurvej 7, 6000 Kolding (i det
følgende kaldet DKVK) uigenkaldelig fuldmagt til på grundlag af et udbud eller forhandling, at indhente og
acceptere det tilbud, der medfører det højeste rådighedsbeløb lig med eller over fuldmagtsgiverens krav i
kroner pr. år pr. MW el-kapacitet og el-levering til en el-produktionspris på 400 DKK/MWh for anmodet
elproduktion, gældende i en 12 måneders periode



fra 1. januar 2018
til 31. december 2018

i henhold til den efterfølgende nævnte bemyndigelse.
Det skal endvidere oplyses, at der som minimum kræves en samlet el-effekt fra kraftvarmevæker i
elprisområderne DK1 og DK2 på 200 MW før DKVK kan gennemføre første udbud.
Bemyndigelsens omfang omfatter nedenstående oplyste krav til rådighedsbetaling pr. MW pr. år elkapacitet for områderne DK1 eller DK2. Rådighedsbetalingen ydes uden begrænsning i antallet af årlige
driftstimer. Det skal oplyses, at det er hensigten hos DKVK, at opnå højest mulig gennemsnitlig
rådighedsbetaling for 2018 og for begge elprisområder.

DKVK bemyndiges herved til følgende aftaleforløb for 2018.
Aftale, som medfører en rådighedsbetaling, der pr. år, pr. MW er mindst kr.
Hvis fuldmagtsgiver råder over flere anlæg med forskellige krav til mindste rådighedsbeløb kan der
indmeldes flere fuldmagter fra fuldmagtsgiver, ejet af samme andelshaver.
Modtagne tilbud prioriteres med billigste først. Ved sammenfaldende minimumskrav vil fuldmagtsgivere
blive prioriteret ud fra tidspunkt for modtagelse af fuldmagt hos DKVK på adressen mail@dkkapacitet.dk
Udbuddet gennemføres således, at el-handlerne/FBA er bundet af deres tilbud om rådighedsbetaling i en
periode fra tilbuddets afgivelse til og med den 31. december 2017 eller senest frem til indgået kontrakt for
2018, efter gennemført udbud.
Umiddelbart efter, at el-handlerne ved et EU-lignende udbud har afgivet deres tilbud, vil DKVK beregne en
vægtet gennemsnitspris pr. MW pr. år og til størst mulig mængde (MW). Derefter vil DKVK sammenstille
fuldmagtsgivers krav til rådighedsbetaling med den vægtede gennemsnitspris fra el-handlerne, der skal
være større end fuldmagtsgivers mindste krav i kroner pr. MW pr. år (f.eks. 120.000 kr.).
Fuldmagtsgiver med krav til rådighedsbetaling, som ikke kan opfyldes af den vægtede gennemsnitspris,
kommer ikke med i perioden. Derefter indgås kontrakt mellem de prioriterede fuldmagtsgivere og DKVK.

Øvrige betingelser og muligheder.


Såfremt DKVK har opfyldt fuldmagtsgivers bemyndigelseskrav, forpligter DKVK sig til, uden
ugrundet ophold, at orientere fuldmagtsgiver om, at fuldmagten er anvendt, samt på hvilke vilkår
(rådighedsbeløb, betaling m.v.) kontrakt vil blive indgået på.
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Fuldmagtsgiver skal – på anmodning – overfor DKVK dokumentere, at der er tegnet en driftstabsforsikring i tilfælde af havari eller lignende, som er dækkende for deltagelsen i DKVK.



Rådighedsbeløbet udbetales bagud med en seks måneders aftale fra DKVKs bank.



Ved aktiveret drift modtager kraftvarmeværket det aftalte beløb på 400 DKK/MWh fra deres PBA.



Fuldmagtsgiver skal aftale med kraftvarmeværkets PBA, at spotpris udover 400 DKK/MWh sendes
direkte videre af PBA’en til DKVKs bank på oplyst konto. PBA afregner på vegne af
kraftvarmeværket med DKVKs for månedens spotmarkedsindtjening over target prisen på 400
DKK/MWh, senest den femte, eller førstkommende bankdag herefter, i den efterfølgende måned.



Ved manglende priskryds i spotmarkedet modtages maksimalprisen. Sker der afkortning af bud for
elhandlere/FBA må de på eget initiativ tilkøbe f.eks. i Elbas markedet og det vil ikke være indeholdt
af aftalen mellem DKVK og fuldmagtsgiver.



Manglende levering ved aktivering vil medføre at kraftvarmeværket via deres PBA skal betale
forskellen mellem 400 DKK/MWh og markedsprisen i de timer, hvor de var aktiveret. Betalingen
sker til DKVK. Såfremt dette ikke sker, har DKVK ret til at modregne i ikke udbetalt
rådighedsbetaling for kraftvarmeværket.



Modregning i rådighedsbetalingen kan desuden komme på tale, hvis kraftvarmeværket
misligholder kontrakten med DKVK. Hvis kontrakten misligholdes har DKVK også ret til at trække
fuldmagtsgivers kraftvarmeværk ud af ordningen uden nogen kompensation, lige som deres
indskud i andelsselskabet er tabt.



Den el-effekt (MW) fuldmagtsgiver lader omfatte skal være fysisk til rådighed for deltagelse i
spotmarkedet og efter aftale med PBA også markedet for regulerkraft. Andre aftaler om
markedsdeltagelse må ikke kollidere med ovenstående.



Fuldmagtsgiver skal underrette sin PBA om deltagelse hos DKVK og aftale muligheder for aktivitet i
andre markeder – f.eks. regulerkraft.



De el-producerende anlæg skal kunne starte indenfor 12 timer, når spotpriserne er kendt og over
400 DKK/MWh.



Såfremt fuldmagten ikke er udnyttet senest den 31. december 2017, bortfalder fuldmagten.

Kontraktoplæg til aftale mellem fuldmagtsgiver og DKVK er bilag 2 til denne fuldmagt.
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Til brug for udfærdigelse af endelig kontrakt oplyser fuldmagtsgiver følgende for hvert el-producerende
anlæg, som skal medtages i fuldmagten.
El-producerede anlæg
Anlæg 1
Anlæg 2
Anlæg 3
Anlæg 4
Anlæg 5
Anlæg 6
Samlet effekt

El-effekt (MW)

Evt. bemærkninger

Omfattet af fuldmagten

El-effekten (MW) oplyses med decimal. Der kan kun anmeldes den el-effekt, som kraftvarmeværket faktisk
råder over. DKVK forbeholder sig ret til at søge el-effekten verificeret f.eks. ved sammenligning med
Energistyrelsens seneste energiproducenttælling.
Det er fuldmagtsgivers pligt at sikre, at fuldmagtsgiver ikke har andre aftaler, som medfører, at der ikke kan
produceres el i henhold til aftalen med DKVK.

Fuldmagtsgiver bemyndiget underskriver

____________ den ______ / _____ 2017

Underskrift: ___________________________________ Titel:

Navn:________________________________________

Forkortelsen FBA betyder Forbrugsbalanceansvarlig og PBA betyder Produktionsbalanceansvarlig.

Bilag til fuldmagten:
1.
2.

Vedtægter for DKVK.
Kontraktoplæg.
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