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LEVERINGSKONTRAKT FOR HALMLEVERANCER  
1. august 2023.  

   
     

§ 1. Parterne   
   
Mellem Løkkensvejens Kraftvarmeværk a.m.b.a. som køber og nedenstående leverandør er der indgået 
følgende aftale om levering af halm:   
   
1.1    Leverandør:  _____________________________________   
  
      _____________________________________   
  
      _____________________________________   
  
         CVR nummer:___________________________________________ 
 
         Tlf. og mobil nr.: _________________________________________    
   
         Pengeinstitut: ____________________________________________   
   
         Reg. nr.:  ___________      Konto nr:__________________________   
  
   

§ 2. Aftalens omfang og gyldighed   
   

2.1  Leveringsaftalen træder i kraft i 1. august 2023 og er gældende til den 31. juli 2024.   
  
  Ud over de i nærværende aftalte og angivne bestemmelser, er tillige de pr. 1. august 2019 udarbejdede 

leveringsbetingelser gældende. Leveringsbetingelserne er tilgængelige på Løkkensvejens 
Kraftvarmeværks hjemmeside.   

  
 I tilfælde af konflikt mellem leveringskontrakten og leveringsbetingelserne, er det kontraktens 
bestemmelser, der gælder.   

   
  Leverandøren er pligtig til at aftage asken i en mængde som svarer til den leverede mængde halm, 

herudover står leverandøren også for alle udgifter ved afhentning af asken. Asken skal aftages løbende, 
idet værket ikke har mulighed for at oplagre denne. 

    
  Leverandøren er pligtig til at overholde givne tilladelser og betingelser for udbringning af asken.   
     
  Såfremt leverandøren ikke kan modtage aske jf. ovenstående skal dette fremgå af tilbuddet. Ønsker 

leverandøren mulighed for at aftage mere eller mindre anføres dette. Ønsker leverandøren køb af aske 
eller kompensation for asken skal dette fremgå af tilbuddet.   
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§ 3. Særlige vilkår  

   
3.1     Afregning løbende måned + 20 dage.   
   

   
§ 4. Mængder og pris  

  
4.1  Leverandøren er pligtig at levere, og værket er pligtig at aftage følgende årlige halmmængde:   
   
 ______________tons halm, som leveres løbende efter varmeværkets behov i perioden 2023-2024.  
   
    
4.2     Afregningsprisen reguleres for leveringstidspunkt som følger:   
       

Basispris 2023-2024 er _______ kr./tons hvedehalm. 
 

Januar er basispris (tilbudspris). 
Prisen er fastsat som faste priser i hele aftaleperioden og er ved et vandindhold på 0-17%. 
For leverancer før januar er der et fradrag på 10 kr./ton/måned og efter januar er der et tillæg på 10 
kr./ton/måned, dog max fradrag/tillæg 60 kr./ton/måned 

  
        August fradrag på 50 kr./ton  Januar basispris  Februar tillæg på 10 kr./ton 
           September fradrag på 40 kr./ton                        Marts tillæg på 20 kr./ton   
      Oktober fradrag på 30 kr./ton                                       April tillæg på 30 kr./ton   
          November fradrag på 20 kr./ton              Maj tillæg på 40 kr./ton   
           December fradrag på 10 kr./ton              Juni tillæg på 50 kr./ton   
                         Juli tillæg på 60 kr./ton   

                                                                                                                     
4.3  Afregningsprisen reguleres for vandprocent som følger:   
  Basisvandprocenten er 0-17 %   
  Ved vandprocent fra 17,1 til 18,0 reduceres prisen med 0,2 %, pr. 0,1 % vand.   
  Ved vandprocent fra 18,1 til 20,0 reduceres prisen med 0,4 % pr. 0,1 % vand.   
  Overstiger vandindhold 20 % i en væsentlig del af læssets baller, kan hele læsset afvises, og det 

bortkøres for leverandørens regning.   
  Ved gentagne afvisninger vil leveringsbetingelsernes pkt. 4.5 blive bragt i anvendelse.   
  0 - 17 %   vandindhold afregnes med 100% af prisen   
  17,5 %     -                     -              -       99%  -   -   
  18,0 %     -                     -              -       98%  -   -   
  18,5 %     -                     -              -       96%  -   -   
  19,0 %     -                     -              -       94%  -   -   
  19,5 %     -                     -              -       92%  -   -   
  20,0 %     -                     -              -       90%  -   -   
  Over 20 % vandindhold modtages ikke.   
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§ 5. Genforhandling  
   

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

  
 ........................................................         ...............................................................   
 For Løkkensvejens Kraftvarmeværk a.m.b.a.            For leverandøren   


