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1. Parterne 
Mellem 

Vallensbæk Kommune 

Vallensbæk Stationstorv 100 

2665 Vallensbæk Strand 

CVR.nr.: 

(herefter benævnt Ordregiver) 

Og 

Vindende leverandør 

Adresse 

Post. Nr. By 

CVR-nr.: XX XX XX XX 

(herefter benævnt Ladeoperatør) 

Er der indgået en koncessionsaftale (herefter kaldet aftale), vedr. etablering, opstilling, installering, drift, 
afmontering og reetablering af areal vedrørende opladningstjeneste til Ordregiver for delaftale [x]. 

2. Aftalegrundlag 

2.1. Denne aftale er indgået på baggrund af Ordregivers tilbudsindhentning via Udbud.dk, jf. 

bekendtgørelse om Ordregivers indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af 

offentligt tilgængelige ladepunkter § 2 stk. 1.  

Aftaledokumenter 
2.2. Aftalegrundlaget består af følgende dokumenter: 

1. Denne aftale 
2. Bilag 1 – Spørgsmål og svar, supplerende oplysninger og ændringer til tilbuds-

indhentningen 
3. Bilag 2 – Betingelser for opsætning af ladestandere  
4. Bilag 3 – Tilbudsskema 
5. Bilag 4 – Tegningsmateriale  
6. Bilag 5 – Tro og love-erklæring 
7. Udbudsbetingelser 
8. Leverandørens tilbud af [indsæt dato] 
9.  [indsæt øvrige bilag] 
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2.3. Såfremt der måtte vise sig uoverensstemmelser mellem dokumenterne, har dokumenterne 

rangorden i henhold til ovenstående rækkefølge 

2.3  Underleverandører 
2.4. Ladeoperatør har til aftalen tilknyttet følgende underleverandører: 

• [indsæt navn på de underleverandører, der er oplyst i tilbuddet] 

2.5. Disse underleverandører kan kun udskiftes eller suppleres med yderligere underleverandører med 

Ordregivers forudgående samtykke. 

2.6. Ordregiver er dog berettiget til at kræve, at en underleverandør udskiftes, såfremt Ordregiver har 

saglige indvendinger mod anvendelse af den pågældende underleverandør. 

2.7. Ansvaret for opfyldelse af kontrakten påhviler Ladeoperatør uanset anvendelse af 

underleverandører.  

2.8. Ladeoperatør er på opfordring fra Ordregiver forpligtet til at oplyse, hvilke underleverandører der 

anvendes. 

3. Aftaleperiode 
3.1. Koncessionsaftalen er gældende for en periode på 10 år fra kontraktens indgåelse.  

4. Aftaleophør 
4.1. Uanset afsnit 3.1 gælder det yderligere, at hvis Ordregivers tildeling af nærværende aftale 

indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og Klagenævnet for Udbud eller 

domstolene annullerer Ordregivers beslutning om at tildele Ladeoperatøren kontrakten, erklæres 

for ”uden virkning” eller Ordregiver i øvrigt pålægges at bringe aftalen til ophør, kan aftalen i hele 

aftaleperioden opsiges helt eller delvist af Ordregiver med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 

4.2. Ved aftaleophør skal Ladeoperatøren for egen regning senest efter 3 måneder fjerne det af 

Ladeoperatøren etablerede udstyr, som fx (ikke udtømmende): 

• ladestandere  

• fordelingstavle  

• kabler  

• pullerter/sokler  

• eventuelt trækrør (aftales med Ordregiver) 

 

4.3. Ladeoperatør er forpligtet til at sælge tilslutningsrettigheder på ampere bilateralt til enten en ny 

ladeoperatør eller til Ordregiver til den enhver tid gældende markedspris (offentligt godkendt sats 

underlagt Forsyningstilsynets kontrol).  

4.4. Den aktuelle opgørelse af markedsprisen for tilslutningsrettighederne skal tage højde for hvorvidt 

der er tale om en transformerstationstilslutning (B-kunder) eller et kabelskab (C-kunde).  
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4.5. Såfremt Ordregiver har genudbudt retten til at tilbyde opladning på adressen, og samme 

ladeoperatør har vundet kontrakten, ses bort fra pligten til at nedtage udstyr og at sælge 

tilslutningsrettigheder på ampere. 

4.6. Ladeoperatør skal for egen regning reetablere belægningen til samme stand som de 

omkringliggende arealer, medmindre andet aftales med Ordregiver. Ladeoperatøren er forpligtet 

til at samarbejde med Ordregiver og en evt. ny ladeoperatør, således at der opnås en smidig 

overdragelse, som er til mindst mulig gene for brugerne på de enkelte ladepladser.  

4.7. I forbindelse med aftaleophør indkalder Ordregiver til et møde mellem nuværende ladeoperatør, 

evt. ny ladeoperatør og Ordregiver for aftale omkring overdragelse senest 3 måneder før 

kontraktudløb.  

5. Ophævelse som følge af misligholdelse eller konkurs 
5.1. Ordregiver kan i tilfælde af Ladeoperatørens væsentlige misligholdelse, jf. pkt. 17, eller 

Ladeoperatørens konkurs, vælge at købe eller forpligte Ladeoperatør til at sælge 

tilslutningsrettigheder på ampere bilateralt til enten en ny ladeoperatør eller til Ordregiver til den 

enhver tid gældende markedspris, jf. nævnte vilkår i pkt. 4. 

5.2. Ved Ladeoperatørens væsentlige misligholdelse af aftalen kan Ordregiver kræve, at 

Ladeoperatøren fjerner nævnte udstyr i pkt. 4 og reetablerer arealet i samme stand som det 

omkringliggende areal.  

6. Aftalens omfang 
6.1. Denne koncessionsaftale er ikke omfattet af Koncessionsdirektivet, da aftaleværdien ikke 

forventes at overstige tærskelværdien efter Koncessionsdirektivet. Aftalen er derfor indgået i 

overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig 

forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, ligebehandlingsprincippet og 

proportionalitetsprincippet.  

6.2. Aftalen omfatter levering af offentligt tilgængelige ladepunkter, på de i tilbudsskemaet beskrevne 

lokationer, til opfyldelse af Ordregivers forpligtelser i henhold til Ladestanderbekendtgørelsen, 

som omfatter offentligt tilgængelige arealer. Derudover er der i aftalen medtaget enkelte 

vejarealer. 

6.3. Ladeoperatøren opnår med aftalen ret til at tilbyde opladning af el-drevne køretøjer på de 

beskrevne lokationer.  

6.4. Ladeoperatøren skal stå for at etablere ladestandere med alt hvad dette indebærer af 

gravearbejde, el-tilslutning, fundering, opsætning mv. og myndighedstilladelser. 

6.5. De nærmere krav til etablering, drift, vedligehold og service findes i bilag 2 – Betingelser for 

opsætning af ladestandere. 
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7. Optioner – Haven/Strandparken 
7.1. Hvis Strandparken I/S godkender opsættelse af ladestander på Strandparkens grund udgår 

opsætningen af ladestander på Havnen. Kommunen varetager drøftelsen med Strandparken I/S, 

herunder evt. myndighedsbehandling.    

8. Proces for etablering af ladestandere 
8.1. Ladeoperatøren skal i samarbejde med Vallensbæk Kommune fastlægge, den endelige placering 

af ladestandere på de offentlige arealer. Ordregiver har ansvaret for denne proces og har den 

endelige beslutningskompetence.  

8.2. Ladeoperatøren skal snarest muligt og senest 4 måneder efter kontraktunderskrift fremsende 

strømtilmelding til netselskabet. Kopi af tilmeldingen fremsendes til Ordregiver.  

8.3. Ordregiver kan ophæve kontrakten med Ladeoperatøren, såfremt Ladeoperatøren ikke har bestilt 

strøm hos netskabet inden for 4 måneder fra kontraktunderskrivelse.  

8.4. Etablering, opstilling og installation af el-ladestandere skal være udført senest 10 måneder efter 

klarmelding om nettilslutning fra netselskabet, medmindre der er tale om væsentlige årsager, der 

lægger til grund for forsinkelsen, eksempelvis væsentlige uventede hændelser eller 

leveringsproblemer. Manglende projektstyring vil ikke blive betragtet som en væsentlig uventet 

hændelse. Ladeoperatørens manglende samarbejdsvilje i forbindelse med overholdelse af nævnte 

tidsfrister for etablering, vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, som kan medføre 

ophævelse af aftale jf. pkt. 17. 

9. Flytning af ladestandere 
9.1. Såfremt Ordregiver ønsker at anvende arealet til andet kommunalt formål, skal Ladeoperatøren 

flytte ladestanderne på vegne af Ordregiver. Ordregiver betaler for flytningen i kontraktperioden. 

Dog vil Ordregivers omkostning til flytning af ladestanderne ikke kunne overstige 50.000 kr. inkl. 

Moms pr. lokalitet. Øvrige udgifter herudover dækkes af Ladeoperatøren.  

10. Ændringer af aftalens omfang 
10.1. Ordregiver kan, i det omfang det ikke strider mod de udbudsretlige regler, kræve, at der foretages 

ændringer i aftalens omfang.  

10.2. Ordregiverens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Ladeoperatøren skal herefter udarbejde 

et ændringsnotat, hvori eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og 

sikkerhed som følge af ændringen beskrives.  

10.3. En ændring af aftalen er først gældende fra det tidspunkt, hvor der er indgået skriftligt tillæg til 

aftalen. Ladeoperatøren har således ikke krav på merbetaling, medmindre der er indgået skriftligt 

tillæg til aftalen herom. 
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11. Betaling 
Aftalen omfatter ikke nogen betaling mellem Ladeoperatør og Ordregiver. Al betaling foregår 

mellem Ladeoperatør og dennes kunder/brugere, uden at Ordregiver er involveret. Denne 

kontrakt omfatter kun de regler og pligter Ladeoperatør er underlagt i forbindelse med virket som 

operatør og udbyder af opladningstjenester. 

12. Prissætning 

Prissætning for opfyldelse af aftalen 
12.1. Priserne som faktureres brugerne i forbindelse med opladning, skal dække alle Ladeoperatørens 

omkostninger i aftaleperioden. Ladeoperatørens omkostninger er Ordregiver uvedkommende.  

12.2. Ladeoperatøren er forpligtet til at tilbyde brugerne rimelige og ikke-diskriminerende priser, jf. AFI-

loven. Prisen på el, der sælges fra ladepunkter, må højst svare til prisniveauet for tilsvarende 

ydelser i markedsområdet. Markedsområdet fastsættes i henhold til principperne i 

konkurrencelovens § 5 a. 

13. Samarbejde 

Generelt om samarbejde 
13.1. Parterne skal deltage loyalt i samarbejdet og parterne skal drage omsorg for, at aftalens 

opfyldelse har den fornødne forankring i parternes respektive ledelser, således at det til stadighed 

er muligt at træffe de nødvendige beslutninger undervejs i forløbet med den hastighed 

omstændighederne kræver. 

13.2. Parterne skal samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning samt hver især yde 

en indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne skal herunder udvise den fleksibilitet, 

som må anses for rimelig og sædvanlig ved udførelsen af aftalen. 

13.3. På en parts initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem Ladeoperatør og 

Ordregiver. Ladeoperatørens deltagelse i møder sker uden beregning for Ordregiver. 

13.4. Parterne har udpeget følgende kontaktpersoner: 

Ordregivers kontaktperson: 
Projektmedarbejder  
Charlotte Berg Boje 
Cbb01@vallensbaek.dk 
Tlf.: 47 97 43 06 
 

Ladeoperatørens kontaktperson(er): 
[Stilling og Navn] 
[E-mail] 
Tlf.: [indsæt telefonnummer] 
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13.5. Parterne skal gensidigt orientere hinanden ved udskiftning af kontaktpersoner og ændringer i 

kontaktoplysninger. 

14. Kvalitet 

Generelt 
14.1. De(t) af aftalen omfattede udstyr, produkter, tjenesteydelser m.m. skal overholde alle gældende 

direktiver, love, bekendtgørelser, andre myndighedskrav samt branchenormer både på 

tidspunktet for indgåelse af aftalen samt i aftalens løbetid. 

14.2. Særlig opmærksomhed rettes mod: 

• Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-
loven) herunder efterfølgende bekendtgørelser: 

o BEK. nr. 414 af 4. april 2022 om kommuners og regioners ydelse af betaling til 
operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter 

o BEK. nr. 1073 af 28. juni 2022 om kommunens indgåelse af aftaler om retten til at 
virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter  

o BEK. Nr. 1074 af 28. juni 2022 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for 
brændstoffer og alternative drivmidler 

• Bekendtgørelse nr. 181 af 5. maj 2020 om forberedelse til og etablering af ladestandere i 
forbindelse med bygninger (Ladestanderbekendtgørelsen) 

14.3. Ladeoperatør og Ordregiver skal føre en løbende dialog med det formål at sikre at løsningen 

overholder alle relevante krav, regler eller anden lovgivning for denne type udstyr.  

14.4. Ordregiver kan ikke forlange ændringer af udstyrets design, udformning, konstruktion eller 

elektriske komponenter, så længe disse opfylder gældende lovkrav og standarder.  

15. CE-mærkning mv. 
15.1. Udstyret på aftalen skal være mærket i overensstemmelse med gældende regler om EU-

mærkning, herunder opfylde eventuelt krav om CE-mærkning og overholde relevante 

harmoniserede standarder.  

16. Statistik  
16.1. Ladeoperatøren skal på anmodning inden 30 dage levere statistikmateriale indeholdende 

følgende oplysninger:  

 

• Ladestanderens modelnummer/-type og aftagernummer  

• Hvornår på døgnet, der lades  

• Hvor meget effekt der i gennemsnit lades med 

• Hvor stor en procentdel af døgnet ladestanderen i gennemsnit er i brug  

• Hvilken betalingsform kunderne er opdelt i, eksempelvis kundesegment med 
abonnement, ikke abonnement  

• Hvad kunden/kundesegmenterne betaler for at lade.  
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• Ændrede priser 
 

16.2. Ordregiver kan ikke anmode om statistik mere end 2 gange om året. 

16.3. Statistikken skal udarbejdes efter Ordregivers anvisninger i Excel-format, og skal fremsendes 

elektronisk til Ordregiver. 

16.4. Manglende indsendelse af efterspurgt statistik i forbindelse med aftalens udløb kan gøre 

Ladeoperatør inhabil i genudbud af aftalen, da Ladeoperatør kan være i besiddelse af oplysninger, 

som kan give en konkurrencemæssig fordel i forhold til øvrige tilbudsgivere 

17. Misligholdelse 
17.1. Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af Ladeoperatørens forpligtelser, dvs. en 

hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv.  

17.2. Foreligger der misligholdelse, skal Ladeoperatøren uden ugrundet ophold meddele Ordregiver 

dette samt underrette Ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og 

for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden.  

17.3. Ordregiver kan ophæve aftalen helt eller delvist, hvis Ladeoperatør i væsentligt omfang 

misligholder sine forpligtelser efter aftalen eller underliggende aftaler.  

17.4. Ved bedømmelsen af om der foreligger en væsentlig misligholdelse, skal der tages hensyn til 

misligholdelsens karakter (antal og omfang), risiko for gentagelse efter allerede indtruffen 

misligholdelse mv.  

17.5. Nedenfor er anført en ikke udtømmende liste over mulige situationer, der er at betragte som 

væsentlig misligholdelse: 

• Forhold, der er omfattet af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2. 

• Hvis Ladeoperatøren i aftaleperioden dømmes for forhold, der er omfattet af 
udbudslovens § 135, og Ladeoperatøren ikke indenfor en passende frist kan dokumentere 
sin pålidelighed, jf. udbudslovens § 138. 

• Ved gentagne forsinkelser af ydelser, herunder plan for etablering nævnt i pkt. 8. Det er 
en betingelse for ophævelse, at Ordregiver har reklameret over forsinkelserne og har 
givet Ladeoperatøren meddelelse om, at aftalen vil blive ophævet helt eller delvist ved en 
ny forsinkelse. 

• Ved gentagne leveringer af mangelfulde ydelser. Det er en betingelse for ophævelse, at 
Ordregiver har reklameret over manglerne, og at Ordregiver har meddelt Ladeoperatøren, 
at aftalen vil blive ophævet, hvis der igen leveres mangelfulde ydelser. Tilsvarende 
gælder, hvis Ladeoperatøren gentagne gange undlader at foretage afhjælpning eller om 
levering. 

• Manglende overholdelse af de etiske krav i afsnit 22. 

• Hvis Ladeoperatøren erklæres konkurs, der indledes rekonstruktion for Ladeoperatøren 
eller Ladeoperatørens forhold i øvrigt viser sig at være således, at Ladeoperatøren må 
anses for at være ude af stand til at opfylde aftalen.  
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• Hvis Ladeoperatøren kræves opløst af relevante offentlige myndigheder, herunder 
Erhvervsstyrelsen. 

• Hvis Ladeoperatøren groft eller gentagne gange overtræder relevant lovgivning eller 
Ladeoperatøren dømmes under en civilretlig sag eller straffesag for et forhold, der kan 
rejse tvivl om Ladeoperatørens almindelige hæderlighed. 

• Gentagen manglende fremsendelse af statistik i henhold til denne aftale. 

• Indtræden af andre omstændigheder, der bringer aftalens opfyldelse i alvorlig fare.  
 

17.6. Ovenstående punkter er ikke udtømmende. 

17.7. Ved Ordregivers konstatering af en væsentlig misligholdelse, kan Ordregiver rette skriftlig 

henvendelse til Ladeoperatøren med meddelelse om, at aftalen ophæves straks samt baggrunden 

herfor.   

18. Erstatningsansvar 
18.1. Ladeoperatøren er erstatningsansvarlig overfor Ordregiver efter dansk rets almindelige regler om 

erstatning for tab, som Ladeoperatøren måtte påføre Ordregiver ved ansvarspådragende 

handlinger. Ladeoperatørens produktansvar følger ligeledes dansk rets almindelige regler. 

18.2. Ordregiver kan ikke gøres erstatningsansvarlig for manglende indtægter m.m. som følge af, at 

udstyret tages ud af drift efter aftale mellem parterne, eksempelvis i forbindelse med udstyrets 

flytning eller lignende, hvor andre behov hos Ordregiver nødvendiggør, at systemet tages 

midlertidigt ud af drift. 

19. Force majeure   
19.1. Hverken Ladeoperatør eller Ordregiver er ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen på 

grund af force majeure over for den anden part. 

19.2. Force majeure beror altid på en konkret vurdering, og foreligger når korrekt opfyldelse af aftalen 

eller dele heraf er umulig og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Ladeoperatøren 

ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset. Det er en betingelse, at disse forhold ikke blot 

rammer Ladeoperatørens virksomhed. Forhold hos en underleverandør anses kun som force 

majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der er omfattet af 

ovenstående, og som underleverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. 

19.3. Force majeure skal påberåbes straks og senest 5 hverdage efter, at force majeure er indtrådt. Sker 

påberåbelsen senere, kan force majeure kun gøres gældende fra dette tidspunkt, og reglerne om 

misligholdelse vil derfor finde anvendelse for denne periode. 

19.4. Hvis opfyldelsen af aftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af 

force majeure i en sammenhængende periode på mere end 30 dage eller i mere end 50 dage i alt i 

en fortløbende periode på 1 år, kan Ordregiver vælge at ophæve aftalen. 

19.5. Hver part afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af force majeure, herunder 

såfremt aftalen ophæves på grund af force majeure. 
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19.6. I force majeure situationer forpligter parterne sig til i situationen at gøre hvad der er muligt for at 

begrænse såvel Ordregivers som Ladeoperatørens mulige tab. 

19.7. Hver part afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af force majeure, herunder 

såfremt kontrakten ophæves på grund af force majeure. 

20. Forsikring 
20.1. Ladeoperatøren bærer selv risikoen for det opstillede udstyr og leverede software gennem hele 

aftaleperioden. Ladeoperatøren har derfor også selv ansvaret for at tegne eventuelle 

tingsskadeforsikringer på det opstillede udstyr og software i aftalens løbetid. Ordregiver skal dog 

udvise rettidig omhu ved håndtering af det opstillede materiel. 

20.2. Ladeoperatøren er i hele aftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og 

produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år. Ladeoperatøren 

skal på Ordregivers anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang.  

21. Persondata  
21.1. Ladeoperatøren og Ordregiver er hver især ansvarlige for deres overholdelse af 

persondataforordningen (forordning nr. 679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og 

om ophævelse af direktiv 95/46/EF) og de til enhver tid gældende regler om persondata, 

herunder databeskyttelsesloven med senere ændringer.  

22. Etik og miljø 

Etik 
22.1. Ordregiver forudsætter, at Ladeoperatøren og dennes underleverandører overholder 

internationale konventioner tiltrådt af Danmark herunder, men ikke begrænset til, følgende 

grundlæggende ILO-konventioner: 

• Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) 

• Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) 

• Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til 
afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) 

• Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt 

• Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) 
inden for rammerne af gældende lovgivning. 

22.2. Det forudsættes endvidere, at Ladeoperatøren og dennes underleverandører respekterer 

grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og 

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

22.3. Såfremt Ordregiver bliver bekendt med, at Ladeoperatøren eller dennes underleverandører ikke 

lever op til foranstående bestemmelser, er Ladeoperatøren forpligtet til at opfylde aftalen med et 
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tilsvarende produkt, som opfylder aftalens krav til produktet. Ladeoperatørens eventuelle 

omkostninger forbundet hermed, er Ordregiver uvedkommende. 

23. Overdragelse 

Leverandørens overdragelse af rettigheder og forpligtelser 
23.1. Ladeoperatøren kan ikke overdrage sine forpligtelser efter denne aftale uden forudgående 

skriftligt samtykke fra Ordregiver. Ordregivers samtykke til en eventuel overdragelse kan kun 

forventes givet i det omfang, dette ikke strider mod lovgivningen. 

23.2. Ladeoperatøren kan overdrage rettigheder, herunder også fordringer efter denne aftale i det 

omfang dette er sædvanligt. Ladeoperatørens overdragelse af rettigheder efter denne aftale må 

dog ikke hindre Ladeoperatørens opfyldelse af aftalen. 

Ordregivers overdragelse af rettigheder og forpligtelser 
23.3. Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til en anden 

offentlig myndighed eller institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for 

offentlige midler, når de opgaver, som Ordregiver hidtil har varetaget, overgår til denne anden 

offentlige myndighed eller institution, uanset hvad der ellers måtte fremgå af aftalen. 

24. Ændringer  
24.1. Enhver ændring eller tilføjelse til aftalen skal aftales skriftligt mellem Ordregiver og 

Ladeoperatøren og skal vedhæftes denne aftale som et tillæg.  

24.2. Ved hel eller delvis nedlukning af Ordregivers afdelinger og institutioner som følge af et påbud fra 

statslige, regionale eller lokale myndigheder, forbeholder Ordregiver sig ret til i fornødent omfang 

at suspendere aftalen i forhold til de ydelser der vedrører de pågældende afdelinger og 

institutioner indtil påbuddet ophører. 

24.3. Hvor påbud fra statslige, regionale eller lokale myndigheder medfører et ændret behov for 

Ordregiver, kan aftalens omfang midlertidigt reguleres indtil påbuddet ophører. 

 

 

25. Tavshedspligt 
25.1. Ladeoperatøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal 

iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Ordregivers eller andres 

forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af aftalen.  

25.2. Ladeoperatøren må bruge Ordregiver som almindelig reference, men må ikke uden Ordregivers 

forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om aftalen eller offentliggøre 

aftalens indhold. Ladeoperatøren må ikke anvende Ordregiver i reklamemæssig sammenhæng 

uden samtykke. 
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Tavshedspligten er også gældende efter aftalens ophør. 
25.3. Ordregiver er berettiget til at dele oplysninger om priser efter aftalen i forbindelse med 

samarbejde med andre offentlige myndigheder samt indkøbscentraler i forbindelse med 

benchmarking. Ordregiver skal sikre, at de oplysninger, der deles, bliver anonymiseret inden 

offentliggørelse af resultatet af en benchmarking. 

26. Lovvalg og værneting  

Aftalen er underlagt dansk lovgivning. 
26.1. Uoverensstemmelser om aftalen søges afgjort ved forhandling mellem parterne. Hvis parterne er 

enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til 

mægleren afholdes af parterne i fællesskab.  

26.2. Uoverensstemmelser, der ikke kan løses af parterne selv eller ved mægling, kan indbringes for 

domstolene og skal afgøres ved Ordregivers værneting. 

27. Underskrifter 
 

For Ordregiver   For leverandøren 

Dato    Dato 

 
__________________________________                        __________________________________ 
Underskrift               Underskrift 
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