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1.

Hovedprincipper

1.1

En anlægsejer er forpligtet til at holde sine anlæg i en sådan stand, at de i hele
den forud fastsatte levetid uden væsentlig forringet økonomi kan præstere den
ydelse, de blev godkendt til ved idriftsættelsen.

1.2

Hvis et anlæg på grund af manglende vedligeholdelse ikke kan leve op til dette
krav, kan det pålægges ejeren at yde erstatning.
Der kan dog tillades ændring

i

ydeevne uden erstatning, hvis forringelsen skyldes

forhold, der ligger uden for ejerens herredømme, f.eks. specielle driftsforhold.
1.3

Hvis fællesskabet ønsker et anlæg holdt i drift, udover den for det pågældende
anlæg forud fastsatte levetid, kan det aftales, at anlægget renoveres på fællesskabets regning og derved ffu sin levetid forlænget eller at ejeren af fællesskabet
får dækket merudgifter udover de i næste afsnit omtalte kompensationer.

1.4

Som kompensation for de udgifær, der er forbundet med drift og vedligeholdelse

af anlæggene, modtager ejeren en årlig betaling. Ved fastsættelse af denne betaling benyttes standardpriser. For specielle anlæg, herunder vindm6ller, afsvovlingsanlæg og nødstartanlæg, refunderes drift og vedligeholdelse efter regning.
1.5

Betalingen for vedligeholdelse forudsættes også at omfatte dækning af udgifter i
forbindelse med havarier. Ved større havarier på produktionsanlæg deles reparationsomkostningerne dog som angivet

i

afr. best. CA, idet ejeren bærer en i bes-

temmelsen defineret selvrisiko.
1.6

For elproduktionsanlæg, som alene holdes i drift efter ejerens ønske, ydes en
kompensation svarende til den energiaftrængige del af kompensationen til anlæg
med referenceafregnin g.

1.7

Den årlige kompensation for drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg udredes
af interessenterne efter størrelse.

1.8

Betalingen for drift og vedligeholdelse af brændselsanlæg indgår
en, dog afregnes drift og vedligeholdelse af miljøanlæg separat.

t.9

Der betales en kompensation til dækning af omkostninger ved leje eller erhvervelse af grundarealer, jf. forskrift C2.

i

brændselspris-

