LEVERINGSAFTALE FOR HALMLEVERANCER TIL
Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A.
§ 1. Parterne
Mellem Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.A. som køber og nedennævnte leverandør er indgået
følgende aftale om levering af halm:
1.1

Leverandør:__________________________________________________________
Tlf. nr.:______________ mobil nr: _________________________
Mail adresse.:___________________________________________
Pengeinstitiut:__________________________________________
Reg. nr.:__________

Konto nr.:______________________

CVR nr.:_______________________

§ 2. Aftalens omfang og gyldighed
2.1

Leveringsaftalen træder i kraft den 1. august 2019 og er gældende til den 31. maj 2022.
Ud over de i nærværende aftalte angivne bestemmelser, er tillige de af Hvidebæk
Fjernvarmeforsyning udarbejdede leveringsbetingelser gældende. Et eksemplar af
leveringsbetingelserne er udleveret til leverandøren.
I tilfælde af konflikt mellem leveringsaftalen og leveringsbetingelserne, er det leveringsaftalens
bestemmelser, der gælder.

2.2

Leverandøren er pligtig til at levere og Hvidebæk Fjernvarmeforsyning er pligtig at aftage
følgende halmmængde:
Leveringsåret inddeles i 2 perioder:
Periode 1: fra 1 august til 30 september. Leveres direkte fra mark til Hvidebæk
Fjernvarmeforsynings lager.
Xxx tons halm leveres i periode 1. á xxx kr./tons excl moms
Periode 2: fra 1 november til 31 maj.
Xxx tons halm leveres i periode 2. á xxx kr./tons excl moms
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2.3

Indgås der aftale om levering i begge perioder, skal periode 1 være opfyldt inden periode 2 kan
påbegyndes.
Der modtages halm af sorterne, byg- hvede- rug- triticale og havre.
Af græstyper modtages kun hundegræs.
Hundegræs med fugtighedsprocent over 16,0 modtages ikke.
Dog jf. leveringsbetingelsernes pkt. 4.3, 4.4 og 4.5.
Leverandøren er pligtig at aftage asken, frit leveret, i en mængde, som svarer til ca. to gange
aske af den leverede mængde halm. Varmeværket fastsætter dato for levering af asken til
leverandøren. Asken leveres på modtagersted ved fast vej anvist af leverandøren. Asken kan
leveres en gang om året efter høst.
Leverandøren skal senest 1. august meddele Hvidebæk Fjernvarmeforsyning leveringssted for
asken.
Værket udtager og analyserer askeprøver i henhold til gældende bestemmelser, samt indhenter
godkendelse til og betingelser for askeudbringning.
Leverandøren er pligtig til at overholde givne tilladelser og betingelser for opbevaring og
udbringning af asken.
Ifald asken ikke kan udbringes i overensstemmelse med de givne tilladelser og betingelser,
deponeres asken på kontrolleret losseplads på Hvidebæk Fjernvarmeforsynings bekostning.
§ 3. Særlige vilkår

3.1

Afregning: løbende måned + 20 dage.
Valør på konto den 20. i måneden efter levering.
§ 4. Pris

4.1

Prisen er fastsat som basispris i hele DKK. pr. ton med det af Danmarks Statistik
offentliggjorte nettoprisindeks for januar 2020. Prisen reguleres hvert år den 1. august i
kontraktperioden. Første gang 1. august 2020 med den procentvise udvikling i det af
Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks for maj måned det pågældende år. Den
procentvise udvikling udregnes med 1 decimal. Basisprisen for halm leveret på Hvidebæk
Fjernvarmeforsyning og ved et vandindhold på 0-16 % er fastsat til:
Periode 1. xxx kr./ton ekskl. moms
Periode 2. xxx kr./ton ekskl. moms
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4.2

Afregningsprisen reguleres for vandprocent som følger:
0 —16 % vandindhold afregnes med tilbudsprisen
16,1 — 17,0 % vandindhold afregnes med 96 % af tilbudsprisen
17,1 — 18,0 % vandindhold afregnes med 92 % af tilbudsprisen
18,1 — 19,0 % vandindhold afregnes med 88 % af tilbudsprisen
19,1 — 20,0 % vandindhold afregnes med 84 % af tilbudsprisen
Halm med over 20 % vandindhold modtages ikke.

§ 5. Genforhandling
5.1

Såfremt der sker sådanne ændringer i forholdene, der har indflydelse på halmprisen eller
varmeprisen, så det for en af parterne bliver åbenlyst urimeligt, er parterne forpligtede til at
genforhandle aftalen. Fører forhandlingerne ikke til et resultat, kan forholdet indbringes for
voldgiften jf. leveringsbetingelsernes pkt. 5.

Ubby, den XX. januar 2019
For Hvidebæk Fjernvarmeforsyning
_______________________

Leverandør
__________________________
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