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1 AVTALETS SYFTE

Kund Ab, FO-nummer XXXXXX-X (hädanefter Kunden), och Finextra Oy, FO-nummer
1506926-2 (Finextra), kommer genom detta avtal (Avtalet) överens om parternas
rättigheter och skyldigheter.

Finextra, ett helägt dotterbolag till Fingrid Oyj, ansvarar för den offentliga
förvaltningsuppgift som avses i lagen om effektreserv (Lagen om en effektreserv som
säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning 117/2011, hädanefter
Lagen).

2 AVTALETS GILTIGHET

Avtalet träder i kraft när det har undertecknats av båda parter.

Avtalet börjar tillämpas den 1 juli 2020.

Avtalet gäller fram till den 30 juni 2022.

3 EFFEKTRESERVAVGIFTEN OCH DESS FASTSTÄLLANDE

Effektreservsystemet finansieras genom separata avgifter baserade på elsystemets och
stamnätets användning och inriktade enligt elförbrukningen, som den systemansvariga
stamnätsinnehavaren har rätt att uppbära av sina kunder som använder
överföringstjänsterna.

Effektreservavgiften som uppbärs av kunderna fastställs enligt de ersättningar som
betalas till kraftverksenheter och anläggningar med förmåga till flexibel elförbrukning.
Effektreservavgiften ska dessutom täcka skäliga kostnader som orsakas för Finextra och
en skälig ersättning för förvaltningen av effektreservsystemet.

Finextra betalar i efterskott ut en i Energimyndighetens upphandlingsbeslut angiven fast
beredskaps- och uppstartsersättning till  kraftverksenheterna och anläggningarna med
förmåga till flexibel elförbrukning.

3.1 Effektreservavgiften

Kunden betalar effektreservavgiften utifrån sin elförbrukning enligt stamnätsfaktureringen
för Kundens anslutningspunkter.

Fasta underhållskostnader för effektreserven, rimliga kostnader för Finextra för
hanteringen av effektreservsystemet samt rimlig ersättning och eventuella
aktiveringskostnader inriktas på elförbrukningen under vardagar vintertid. Med vardag
vintertid avses tid mellan kl. 7:00 och 21:00 måndag-fredag 1.12–28.2. Fakturering sker
månadsvis i efterskott.

Kostnader för aktivering av effektreserven utanför vinterperioden inriktas på
förbrukningen för samtliga timmar under aktiveringsmånaden.
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Anslutningspunkterna som används vid faktureringen av Kunden och relaterade
mätningar är  desamma som anslutningspunkterna som anges i bilagan till Kundens
stamnätsavtal och de mätningar som faktureringen bygger på.

Effektreservavgiftens enhetspris fastställs enligt de totala kostnaderna som
arrangemanget medför enligt punkt 3, dividerat med den totala elförbrukningen enligt
stamnätsfaktureringen för ovannämnda månatliga tidsperioder.

Om Fingrid innehållit ersättningar som betalas till enheter som erbjuder reservkraft och
Energimyndigheten senare beslutar att Fingrid ska ändra dessa innehållningar, kommer
förändringen att beaktas i faktureringen av vinterperiodens effektreservavgifter. Om
Energimyndighetens beslut kommer under vinterperioden beaktas förändringen i
faktureringen under den pågående vinterperioden. I övriga fall beaktas förändringen i
faktureringen för följande vinterperiod.

3.2 Mervärdesskatt och andra indirekta skatter och avgifter

Utöver de avgifter som anges i Avtalet ska Kunden betala den gällande
mervärdesskatten till Finextra samt eventuella andra indirekta skatter och
myndighetsavgifter som gäller för det i Avtalet fastställda effektreservsystemet.

4 BETALNINGSVILLKOR

4.1 Betalningstid

Kunden ska betala avgifterna som anges i punkt 3.1 och 3.2 enligt fakturor som skickas
av Finextra. Betalningstiden är 14 dagar. Förfallodagen anges på fakturan.

4.2 Anmärkningar

Kunden ska göra anmärkningar mot fakturor skriftligen. Finextra kontrollerar fakturan och
skickar omgående en eventuell korrigerad faktura till Kunden. En anmärkning befriar inte
Kunden från skyldigheten att betala fakturan på förfallodagen om inte annat avtalas
parterna emellan. Korrigeringar görs inte om ersättningssumman är mindre än 100
(hundra) euro.

4.3 Dröjsmålsränta

Om kundens betalning försenas utan att fakturan i väsentlig grad är felaktig, ska kunden
betala den på fakturan angivna årliga enligt räntelagen gällande dröjsmålsräntan från
fakturans förfallodag fram till dess att betalningen tas  emot.

5 ÖVERFÖRING ELLER UPPSÄGNING AV AVTALET

5.1 Överföring av Avtalet

Kunden får endast överföra Avtalet till en tredje part i samband med överföring av
stamnätsavtalet. Finextra får överföra avtalet till en tredje part om en omfördelning av
uppgifterna i anslutning till effektreserven förutsätter det.
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5.2 Uppsägning och upphörande av Avtalet

Finextra har rätt att säga upp Avtalet om Finextras förvaltningsuppgifter i anslutning till
effektreserven enligt Lagen upphör eller förändras betydligt. Finextras avtalsmässiga
skyldigheter och rättigheter upphör samtidigt som Avtalet.

Om Kundens stamnätsavtal med Fingrid Oyj upphör, kommer även detta Avtal att
upphöra.

6 TVISTER

Om Kunden anser att avgiften som fastställts inte uppfyller de ovannämnda
bestämmelserna ska Kunden och Finextra lösa frågan genom förhandlingar. Om tvisten
inte kan lösas genom förhandlingar avgörs ärendet av Energimyndigheten.

Om en oenighet inte har kunnat lösas inom 3 månader efter att en omtvistad faktura har
förfallit, kan parterna som en första rättsinstans låta saken avgöras i Helsingfors tingsrätt,
utan att första punkten förhindrar detta.

7 ÖVRIGA AVTALSVILLKOR

Effektreservsystemets förvaltning följer förutom Avtalet även Lagen, Energimyndighetens
grunder för fastställande av effektreservavgifterna och driftsreglerna för effektreserven.

Om Lagen eller Energimyndighetens regler eller villkor förändras ska de gällande
bestämmelserna följas från dess att de träder i kraft.

8 UNDERSKRIFTER

Detta Avtal har undertecknats och upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna
får var sitt.

____________________________  _______._____.2019
Ort

Kund Ab

Helsingfors  _______._____.2019

Finextra Oy


