Betalingsplan

30. april 2018

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a (DKVK) vil i forbindelse med indgåelse af kontrakter med dels kraftvarmeværkerne og dels FBA/elhandler sikre en betalingsplan
for, hvornår de forskellige betalinger finder sted.
Med henblik på at reducere papirarbejdet, er der indgået aftale med de produktionsbalanceansvarlige (PBA) om, at de påtager sig at stå for modtagelse af rådighedsbeløbet på vegne af kraftvarmeværkerne. Derved indgår DKVK-betalingerne i
de eksisterende forretningsgange mellem kraftvarmeværkerne og deres PBA.
Rådighedsbeløbet for bud på kraftvarmekapacitet for hele 2019
Rådighedsbeløbet bliver af DKVK beregnet som et gennemsnitsbeløb fra udbuddet
og gældende for alle kraftvarmeværker, hvis kapacitet kommer med i dette udbud
for 2019, og som med fuldmagt har krævet et beløb på eller lavere end det vægtet
gennemsnit.
Når resultatet af udbuddet er kendt i henhold til tidsplanen for udbuddet har
FBA/el-handlere stilles en remburs eller tilsvarende bankgaranti til DKVKs pengeinstitut Danske Bank, senest 30. juni 2018, for de bud, der indgås kontrakt på.
Rembursen eller tilsvarende bankgaranti skal være udstedt til DKVK og vil være hos
Danske Bank i depot. Når de første seks måneder af 2019 er forløbet, 1. juli 2019
(eller førstkommende bankdag derefter) vil Danske Bank på foranledning af DKVK
få FBA/elhandlers pengeinstitut til at konvertere halvdelen af rembursen eller den
tilsvarende bankgaranti, til penge.
Danske Bank betaler derefter det frigivet halve rådighedsbeløb til PBA, der modtager beløbet på vegne af kraftvarmeværkerne.
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Når de næste seks måneder af 2019 er forløbet, 1. januar 2020 (eller førstkommende bankdag derefter) vil Danske Bank på foranledning af DKVK få FBA/elhandlers pengeinstitut til at konvertere den sidste halvdelen af rembursen eller den tilsvarende bankgaranti til penge.
Danske Bank betaler derefter det frigivet sidste halve rådighedsbeløb til PBA, der
modtager på vegne af kraftvarmeværkerne.
Rådighedsbeløbet for bud på kraftvarmekapacitet pr. kvartal
Rådighedsbeløbet bliver af DKVK beregnet som et gennemsnitsbeløb fra udbuddet
og gældende for alle kraftvarmeværker, hvis kapacitet kommer med i kvartalsudbud for h.h.v Q3 og Q4, 2018 og Q1, Q2, Q 3og Q4 for 2019, og som med fuldmagt
har krævet et beløb på eller lavere end det vægtet gennemsnit.
Når resultatet af udbuddet er kendt i henhold til tidsplanen for udbuddet har
FBA/el-handlere stilles en remburs eller tilsvarende bankgaranti til DKVKs pengeinstitut Danske Bank, senest 30. juni 2018, for de bud, der indgås kontrakt på.
Rembursen eller tilsvarende bankgaranti skal være udstedt til DKVK og vil være hos
Danske Bank i depot. Ved udløb af det aktuelle kvartal (eller førstkommende bankdag efter udløbsdatoen) vil Danske Bank på foranledning af DKVK få FBA/elhandlers
pengeinstitut til at konvertere den del af rembursen eller den tilsvarende bankgaranti, der dækker det aktuelle kvartal, til penge.
Danske Bank betaler derefter det frigivet rådighedsbeløb til PBA, der modtager beløbet på vegne af kraftvarmeværkerne.

Spotprisafregningen
Kraftvarmeværket og deres PBA forpligtes af en finansiel aftale baseret på fysisk
kapacitet. I de timer, hvor elprisen i Nord Pool Spotmarkedet kommer over 400
DKK/MWh skal forskellen op til spotprisen afregnes over for DKVK til konto i Danske

Side 2 af 3

Bank. DKVK vil via Danske Bank sende pengene videre til de respektive FBA/elhandlere.
Eksempel: Hvis spotprisen f.eks. er 600 DKK/MWh i en time, vil Nord Pool Spot udbetale de 600 DKK/MWh til PBA. PBA vil sende de 400 DKK/MWh videre til kraftvarmeværket og de 200 DKK/MWh videre til DKVK konto i Danske Bank. Uden fradrag
vil de 200 DKK/MWh blive sendt videre af Danske Bank til FBA/elhandleren. Såfremt kraftvarmeværket har fravalgt drift i den pågældende time vil de selv skulle
udrede de 200 DKK/MWh for betaling til DKVK via FBA.

Administrationsbidrag
FBA/El-handler skal via FBA betale administrationsbidrag til DKVK, som udgør
10.000 DKK/år pr MWh el-produktionskapacitet, for kapacitet der stilles til rådighed
for bud på hele året 2019. For kapacitet, der stilles til rådighed pr. kvartal, betaler
FBA/El-handler via FBA et administrationsbidrag på 3.000 DKK/kvartal pr. MW elproduktionskapacitet.
Beløbet betales samtidig med indgåelse af kontrakten til DKVK’s konto i Danske
Bank.
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