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KONTRAKTSKLAUSUL 

 

Denne aftale er underlagt de til enhver tid gældende regler i Regler for Gastransport. 

1. Aftaleparter 

Denne Rammeaftale for Gasleverandører ("Rammeaftale") er indgået mellem: 

 

Energinet.dk Gastransmission   

(på vegne af alle Distributionsselskaberne og Energinet.dk Gastransmission selv) 

Navn: 

Adresse: 

Postnr. og by: 

CVR-nr.: 

GLN: 

 

og 

 

Gasleverandøren 

Navn: 

Adresse: 

Postnr. og by: 

CVR-nr.:                                                        

GLN: 

2. Formål og omfang 

Alle Aktører i Det Danske Naturgassystem skal indgå i Aktørregisteret for at sikre et effektivt 

grundlag for skift af Gasleverandør og Transportkunde og kommunikation mellem Aktørerne.  

 

Denne Rammeaftale og de elektroniske skabeloner nævnt i punkt 5.3 i Regler for Gastransport 

danner basis for Gasleverandørens registrering i Aktørregisteret. De elektroniske skabeloner til 

opdatering af Aktørregisteret findes på Energinet.dk's hjemmeside. 

 

Regler for Gastransport, herunder punkt 4.3, udgør det generelle aftalegrundlag for adgang til 

Det Danske Naturgas System, og finder anvendelse over for Gasleverandøren. Gasleverandø-

ren har i forbindelse med indgåelse af Rammeaftalen fået udleveret et eksemplar af de gæl-

dende Regler for Gastransport. 

 

For at kunne virke som Gasleverandør skal Gasleverandøren desuden indgå en Gasleverandø-

raftale med de for Gasleverandøren relevante Distributionsselskaber. 
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3. Definitioner 

Udtryk defineret i Regler for Gastransport gælder tillige for nærværende Rammeaftale, med-

mindre andet udtrykkeligt fremgår.  

 

EDI-Kommunikation skal betyde kommunikation som overholder Kommunikationsstandar-

den for EDI-kommunikation i Gasmarkedet. 

 

Kommunikationsstandard for EDI-kommunikation i Gasmarkedet skal betyde alle Edi-

kommunikationsguider og standarder aftalt mellem Energinet.dk Gastransmission og Distribu-

tionsselskaberne og andre til enhver tid gældende standarder for kommunikation mellem Di-

stributionsselskaberne og de Øvrige Aktører. 

 

Anden Kommunikation skal betyde skriftlig kommunikation i form af brev, telefax eller 

email.  

4. Standarder for kommunikation med Distributionsselskaberne 

Ved indgåelse af Rammeaftalen accepterer Gasleverandøren samtidig at overholde de til en-

hver tid gældende Kommunikationsstandarder for EDI-kommunikation i Gasmarkedet. Energi-

net.dk Gastransmission har offentliggjort de nævnte Kommunikationsstandarden for EDI-

kommunikation i Gasmarkedet. på vegne af Distributionsselskaberne. 

 

Kommunikation med Distributionsselskaberne er reguleret i Distributionsselskabernes Gasleve-

randørsaftaler og Regler for Gas Distribution. 

 

4.1 Ændring af Kommunikationsstandard for EDI-kommunikation i Gasmarkedet. 

Gasleverandøren har i forbindelse med indgåelse af Rammeaftalen modtaget et eksemplar af 

Kommunikationsstandarden for EDI-kommunikation i Gasmarkedet. Kommunikationsstandar-

den for EDI-kommunikation i Gasmarkedet revideres løbende, og ændringer heri gennemføres 

som nærmere beskrevet i Kommunikationsstandarden for EDI-kommunikation i Gasmarkedet.  

 

Den til enhver tid gældende version af Kommunikationsstandarden for EDI-kommunikation i 

Gasmarkedet findes på Energinet.dk's hjemmeside. 

 

Væsentlige ændringer i Kommunikationsstandarden for EDI-kommunikation i Gasmarkedet vil 

blive meddelt af Energinet.dk Gastransmission i overensstemmelse med det i Kommunikati-

onsstandarden for EDI-kommunikation i Gasmarkedet anførte. 
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4.2 Kommunikation i henhold til Kommunikationsstandarden for EDI-kommunikation i 

Gasmarkedet 

Gasleverandørens kommunikation med Distributionsselskaberne sker i overensstemmelse med 

Kommunikationsstandarden for EDI-kommunikation i Gasmarkedet. Gasleverandøren kan fore-

tage kommunikation på følgende måder: 

 

a) EDI-kommunikation 

b) Anden Kommunikation 

Kommunikation i henhold til punkt 4.2 b) kan som udgangspunkt kun benyttes i nødsituatio-

ner, hvor kommunikation i henhold til punkt 4.2 a) ikke er teknisk mulig. Gasleverandøren vil 

dog kunne bruge kommunikationsformen i punkt 4.2 b) uden for nødsituationer mod betaling 

af et gebyr svarende til Distributionsselskabernes ekstra omkostninger forbundet med at hånd-

tere denne kommunikation. 

 

Gasleverandørens valg af kommunikationsform registreres løbende i Aktørregisteret af Energi-

net.dk Gastransmission. 

 

4.3 Godkendelse af EDI-kommunikation 

For at kunne blive godkendt til at foretage EDI-kommunikation med Distributionsselskaberne 

skal Gasleverandøren have gennemført en succesfuld test heraf efter de af Energinet.dk 

Gastransmission opstillede testprocedurer. Testen gennemføres af Energinet.dk Gastransmis-

sions testsekretariat. 

 

Såfremt Energinet.dk Gastransmission eller et Distributionsselskab vurderer, at Gasleverandø-

ren ikke opfylder de til enhver tid gældende krav til EDI-kommunikation i henhold til Kommu-

nikationsstandarden for EDI-kommunikation i Gasmarkedet, giver Energinet.dk Gastransmis-

sion Gasleverandøren en frist på 8 Bankdage til at udbedre de forhold, der gør, at Gasleveran-

døren ikke opfylder kravene. Lever Gasleverandøren efter udløb af nævnte friste fortsat ikke 

op til kravene, meddeler Energinet.dk Gastransmission Gasleverandøren, at denne ikke længe-

re er godkendt til EDI-kommunikation med den konsekvens, at Gasleverandøren overgår til 

Anden Kommunikation, jf. punkt 4.2.  

5. Aktørregister 

Ved indgåelse af Rammeaftalen optages Gasleverandøren i Aktørregisteret med Stamdata og 

Statusinformation. Aktørregisteret (inkl. Stamdata og Statusinformation) og Gasleverandørens 
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forpligtelser i forbindelse hermed er nærmere beskrevet i Regler for Gastransport, herunder 

hvilke oplysninger om Gasleverandøren, der er tilgængelige for andre Aktører. Gasleverandø-

ren kan anmode om at blive registreret som én eller flere Gasleverandører med forskellige 

GLN.  

 

Gasleverandøren forbliver registreret i Aktørregisteret, indtil Gasleverandørens Rammeaftaler 

er ophørt, og alle rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Gasleverandøraftalerne er gen-

nemført. 

6. Aktørrelationer 

Gasleverandøren er forpligtet til at meddele enhver ændring i Gasleverandørens Aktørrelatio-

ner til Energinet.dk Gastransmission, jf. punkt 4 i Regler for Gastransport. 

7. Skift af Gasleverandør 

Gasleverandøren er forpligtet til at overholde de i Gasleverandøraftalen og EdiDKgas Imple-

menteringsguiden indeholdte regler for skift af Gasleverandør. 

8. Overdragelse 

Gasleverandørens rettigheder og forpligtelser i henhold til Rammeaftalen kan ikke overdrages 

til tredjemand uden det relevante Distributionsselskabs og Energinet.dk Gastransmissions for-

udgående skriftlige accept. 

 

Energinet.dk Gastransmission kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til 

Rammeaftalen til tredjemand, hvortil Energinet.dk Gastransmission med den relevante res-

sortministers tilladelse måtte blive overdraget i henhold til Lov om Naturgasforsyning § 32. 

 

9. Aftaleperiode 

Rammeaftalen træder i kraft på tidspunktet for aftalens underskrivelse og løber, indtil den op-

siges eller hæves helt eller delvist i overensstemmelse med:  

 

a) Rammeaftalens punkt 10: Opsigelse 

b) Rammeaftalens punkt 11: Misligholdelse 

c) Rammeaftalens punkt 12: Længerevarende Force Majeure. 
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10. Opsigelse 

Gasleverandøren kan opsige Rammeaftalen med et opsigelsesvarsel svarende til den længste 

af Gasleverandørens gyldige aftaler om forsyning af Naturgas med Forbrugere tillagt minimum 

to Måneder, og således at opsigelsen altid sker til den 1. i en kalendermåned. 

 

I opsigelsesperioden kan Gasleverandøren kun blive registreret i Forbrugerregisteret som 

Gasleverandør til nye Forbrugere, såfremt Gasleverandørens pligt til at forsyne Forbrugeren 

udløber senest samtidig med Rammeaftalens ophør. 

 

Såfremt Gasleverandøren ved ophør af Rammeaftalen på trods af ovennævnte fortsat står re-

gistreret i Forbrugerregisteret, finder reglerne i Gasleverandøraftalen og i EdiDKgas Implemen-

teringsguiden anvendelse.  

11. Misligholdelse 

Ved væsentlig misligholdelse af Rammeaftalen er Energinet.dk Gastransmission berettiget til 

straks at ophæve Rammeaftalen i sin helhed, hvorefter Gasleverandøren nægtes registrering i 

og adgang til Aktørregisteret med den følge, at Gasleverandøren ikke længere kan virke som 

sådan i Det Danske Naturgassystem. 

 

Væsentlig misligholdelse omfatter, men er ikke begrænset til: 

 

a) Gasleverandørens gentagne manglende rettidige opdatering af Aktørrelationer i Aktørre-

gisteret, jf. punkt 5 i Regler for Gastransport. 

b) Gasleverandørens manglende overholdelse af krav til dokumentation for Forbrugeres 

samtykke til skift af Gasleverandør, jf. Gasleverandøraftalen. 

c) Gasleverandørens gentagne væsentlige brud på en Gasleverandøraftale indgået med Di-

stributionsselskaberne. 

Ved ophævelsen af Rammeaftalen registrerer Energinet.dk Gastransmission i Aktørregisteret, 

at Gasleverandøren ikke har en Rammeaftale eller en Gasleverandøraftale og underretter 

Gasleverandøren og de relevante Distributionsselskaber herom. Gasleverandørens anmodnin-

ger om skift af Gasleverandør afvises herefter af de berørte Distributionsselskaber. 

12. Ansvar 

Medmindre Energinet.dk Gastransmission har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, kan 

Energinet.dk Gastransmission ikke ifalde erstatningsansvar for fejl i oplysninger i Aktørregiste-
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ret, manglende adgang til Aktørregisteret, manglende opdatering af Aktørregisteret, manglen-

de backup af Aktørregisteret eller fejl i it-systemer til drift af Aktørregisteret. 

 

De i Regler for Gastransport indeholdte bestemmelser om Force Majeure finder endvidere an-

vendelse på Rammeaftalen for såvel Gasleverandøren som Energinet.dk Gastransmission. Så-

fremt Rammeaftalen ophæves som følge af længerevarende Force Majeure, finder bestemmel-

serne i Regler for Gastransport, punkt 18.7, anvendelse. 

13. Ændringer 

Gasleverandøren er forpligtet til at acceptere de løbende ændringer af Rammeaftalen, som er 

nødvendige for, at Rammeaftalen stedse er i overensstemmelse med den til enhver tid gæl-

dende Rammeaftale, der indgår som bilag til Regler for Gastransport. Ændringer skal meddeles 

af Energinet.dk Gastransmission med mindst én Måneds varsel til den første Dag i en Måned 

og træder i kraft efter udløb af varslet. 

14. Lovvalg og værneting 

Det i Regler for Gastransport til enhver tid gældende værneting og lovvalg finder anvendelse 

på Rammeaftalen. 

 

 

 

Dato:    Dato: 

Sted:    Sted: 

 

 

 

_______________________   ________________________ 

Energinet.dk Gastransmission   Gasleverandøren 

 

 


