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1.

Parterne

1.1

Mellem
XXX A/S
CVR-nr. 4084 4260
Ølstedvej 20
8200 Aarhus N
(herefter benævnt ”Affaldsforbrændingsselskabet”)
og
Renosyd I/S
CVR-nr. 1352 3584
Norgesvej 13
8660 Skanderborg
(herefter benævnt ”Kunden”)
er d.d. indgået aftale (herefter benævnt ”Aftalen”) vedrørende Affaldsforbrændingsselskabets forbrænding af Kundens forbrændingsegnede affald.

2.

Baggrund

2.1

Odder Kommune, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune har pr. [XXX]
indgået aftale om at udvide Affaldsforbrændingsselskabet til også at omfatte
det af Kunden etablerede forbrændingsanlæg placeret i Skanderborg.
Affaldsforbrændingsselskabet er ejet af AffaldVarme Aarhus Holding A/S og
Kunden.
Odder Kommune og Skanderborg Kommune er eneste interessenter i Kunden.

2.2

Affaldsforbrændingsselskabet har til formål at [eje og drive de to forbrændingsanlæg, der i dag varetager forbrænding af forbrændingsegnet affald fra
de tre kommuner, og herved opnå synergier ved fælles drift og udnyttelse af
anlæggene].

2.3

Formålet med Aftalen er at fastlægge de overordnede vilkår for Affaldsforbrændingsselskabets forbrænding af Kundens forbrændingsegnede affald,
idet Aftalen er baseret på en forudsætning om Kundens ejerskab af Affaldsforbrændingsselskabet, hvorfor aftaleforholdet og opfyldelse af Aftalen for-
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ventes baseret på et samarbejde mellem Affaldsforbrændingsselskabet og
Kunden.

3.

Ikrafttræden, løbetid og opsigelse

3.1

Aftalen træder i kraft den [XXX] og løber indtil den opsiges af enten Affaldsforbrændingsselskabet eller Kunden, jf. pkt. 3.2 og 3.3.

3.2

Aftalen kan til enhver tid af såvel Affaldsforbrændingsselskabet som Kunden
opsiges med 1 års varsel til udgangen af et kalenderår. Opsigelse kan således
tidligst finde sted med virkning fra den 1. januar 2024.

3.3

Såfremt indgåelse af Aftalen indbringes for Klagenævnet for Udbud eller en
dansk eller europæisk domstol, og Kundens beslutning om at indgå Aftalen
annulleres, og/eller Aftalen erklæres for ”uden virkning”, eller Kunden i øvrigt
pålægges at bringe Aftalen til ophør, kan Aftalen dog opsiges af Kunden med
et forudgående skriftligt varsel på minimum 3 måneder til ophør den 1. i en
måned.
Såfremt Aftalen opsiges i henhold til nærværende bestemmelse, er Affaldsforbrændingsselskabet ikke berettiget til at modtage nogen form for kompensation, erstatning eller godtgørelse.

4.

Aftalegrundlag

4.1

Aftalen udgør alene hele aftalegrundlaget. Enhver ændring i Aftalen og aftalegrundlaget skal ske skriftligt og være underskrevet af begge parter for at
være bindende.

5.

Ydelser

5.1

Affaldsforbrændingsselskabet forpligter sig til at forbrænde Kundens forbrændingsegnede affald i henhold til vilkårene beskrevet i Aftalen samt varetage opgaven i henhold til samtlige gældende regler for modtagelse, håndtering, forbrænding og efterbehandling af affald.
De nærmere vilkår for den praktiske varetagelse heraf aftales mellem Kunden
og Affaldsforbrændingsselskabet i forbindelse med Affaldsforbrændingsselskabets levering af ydelser til Kunden.
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5.2

Kunden forpligter sig til at levere al Kundens forbrændingsegnede affald til
Affaldsforbrændingsselskabet i det omfang, at en sådan levering ikke strider
mod gældende regler.

6.

Pris/takst og betalingsvilkår

6.1

Takster for modtagelse af affald fastlægges i henhold til bestemmelserne i
gældende sektorlovgivning.
Taksterne fastsættes på baggrund af budgetterede omkostninger og affaldsmængder. Afvigelser i forhold til budgettet, som har betydning for taksterne,
indregnes og reguleres i taksterne fremadrettet.
I perioden efter indskud af Kundens forbrændingsanlæg i Affaldsforbrændingsselskabet opretholdes særskilte takster for de to forbrændingsanlæg baseret på hvert forbrændingsanlægs omkostningsbase. Når omkostningsbaserne for de to forbrændingsanlæg lægges sammen, fastsættes fælles takster
for modtagelse af affald for de to forbrændingsanlæg. Det forventes at omkostningsbaserne lægges sammen indenfor en 3-årig periode efter indskud af
Kundens forbrændingsanlæg i Affaldsforbrændingsselskabet.
Undtaget til ovenstående er omkostninger forbundet med tjenestemænd som
arbejder eller har arbejdet ved forbrændingsanlægget ved Lisbjerg. Omkostninger forbundet med disse tjenestemænd behandles som særomkostninger,
der ikke pålægges betaling for affald modtaget fra Kunden.

6.2

Affaldsforbrændingsselskabet foretager løbende registrering af affald modtaget fra Kunden til forbrænding med henblik på fastlæggelse af Kundens samlede betaling til Affaldsforbrændingsselskabet.

6.3

Betalingsvilkår aftales mellem Kunden og Affaldsforbrændingsselskabet i forbindelse med opgavens opstart.

7.

Ansvar og misligholdelse

7.1

Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler for tab påført den
anden part.

7.1.1

Erstatningsansvaret omfatter dog ikke erstatning for driftstab eller andet indirekte tab.
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7.2

I tilfælde af en parts misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen
kan den anden part i øvrigt udøve sædvanlige misligholdelsesbeføjelser, herunder kræve erstatning, jf. dog pkt. 7.1.1.

7.3

Kan misligholdelse betegnes som væsentlig, kan Aftalen ophæves med øjeblikkeligt varsel eller med et varsel fastsat af den forurettede part. Ophævelse
kan dog først ske, når den forurettede skriftligt har opfordret den anden part
til at bringe misligholdelsen til ophør.

8.

Tvister

8.1

Aftalen er undergivet dansk ret.

8.2

Parterne er forpligtet til at søge enhver konflikt løst ved forhandling.

8.3

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder tvister
vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal – i det omfang tvisten ikke
kan løses ved forhandling – søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet
efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved
indgivelsen af anmodningen om mediation.

8.4

Såfremt parternes tvist ikke løses ved mediation, skal tvisten henvises til fuld
og endelig afgørelse ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af
voldgiftssagen.

8.5

Voldgiften træffer samtidig afgørelse om omkostningerne ved tvistens løsning.
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9.

Underskrifter

For XXX A/S:
Aarhus, den _________

___________________________
Direktør Bjarne Munk Jensen
For Renosyd I/S:
Skanderborg, den _________

___________________________
Direktør Annemette Fuglsang
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