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1. Indledning 
I dette dokument beskrives procedurerne for REFAs køb af halm ved udbud til Maribo – 
Sakskøbing Kraftvarmeværk (”MSK”). 
 
Den kontrakt, som der indgås aftale om på baggrund af dette udbud kan være 1-årig eller 3-
årig. 
 
Levering af halm for ny kontraktperiode kan først forventes påbegyndt, når eventuel rest-
mængde fra sidste leveringsperiode er færdigleveret. 
 
Det vil kun være muligt at tegne kontrakter ”an værk”. 
 

2. Udbudsmateriale  
Det samlede udbudsmateriale, som danner grundlag for tilbudsafgivelsen, består af følgende 
dokumenter:  
 

• Annoncering 
• Nærværende beskrivelse ”Sådan foregår udbuddet” 
• Tilbudsliste, ”an værk” med Tro- og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt 

offentlig gæld på over 100.000 kr. (skal underskrives af tilbudsgiver). 
• Udkast til kontrakt om levering af halm til Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværk,  

”an værk”. 
• Tro og love-erklæring vedr. opfyldelse af bæredygtighedskrav ved levering af halm til 

REFA 
• Kontraktbilag 1: REFA – Halmvejledning 2023. 

 
Udbudsmaterialet kan downloades fra REFAs hjemmeside, www.refa.dk/halmudbud, lige-
som interesserede tilbudsgivere kan få materialet tilsendt i en papirversion ved henvendelse 
til REFA pr. mail info@refaenergi.dk.  

3. Udbud  

3.1 Halmtype og mængde 
Udbuddet omfatter halm. Kravene til halmen er nærmere beskrevet i ” REFA – Halmvejled-
ning 2023”, afsnit 1.8.  
 
Den tilbudte mængde halm pr. leveringsår ved dette udbud skal min. være på 100 tons og 
kan max. udgøre 1500 tons halm pr. leverandør uanset om mængden er fordelt på flere til-
bud. 
 
 

Potentielle tilbudsgivere opfordres til løbende at søge information på REFA´s hjemmeside 
www.refa.dk 
 

http://www.refa.dk/
mailto:info@refaenergi.dk
http://www.refa.dk/


3.3 Egnethedsvurdering  
Kun tilbudsgivere, som efter REFAs vurdering kan levere halm i overensstemmelse med be-
tingelserne i udbudsmaterialet, har mulighed for at indgå kontrakt med REFA om opgaven. 
En sådan vurdering af de potentielle tilbudsgiveres egnethed til at løse den udbudte opgave 
sker ud fra 2 kriterier: 

• Tilbudsgivers erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfal-
den gæld til det offentlige. REFAs tilbudsliste med Tro- og love-erklæring skal 
anvendes. 

• Tilbudsgiveren har ikke inden for en periode på 1 år forud for det aktuelle ud-
bud misligholdt eventuelle kontraktmæssige forpligtelser over for REFA eller an-
dre selskaber i REFA-koncernen. 

 
Kun tilbudsgivere, der på baggrund af ovennævnte kriterier vurderes egnet til at løse opga-
ven, kan komme i betragtning i den videre tilbudsvurdering. 
 
Hvis tilbudsgiver er et selskab med begrænset hæftelse, dvs. f.eks. et aktieselskab (A/S), an-
partsselskab (ApS), iværksætterselskab (IVS) eller lignende skal tilbudsgiver stille en bankga-
ranti til fordel for REFA senest ved indgåelse af kontrakt om levering af halm. Dette gælder 
ikke interessentskaber (I/S), idet interessenterne hæfter personligt.  

Bankgarantien skal dække REFAs eventuelle meromkostninger til indkøb af halm, i tilfælde 
af, at selskabet undlader at levere den aftalte halmmængde. Bankgarantien skal stilles for et 
beløb svarende til 25 % af indkøbsprisen for den halmmængde, som selskabet skal levere.  

Tilbudsgivere, der på baggrund af ovenstående kriterier, ikke vurderes egnede af REFA, vil 
modtage en skriftlig meddelelse indeholdende en begrundelse for, hvorfor tilbuddet ikke er 
indgået i tilbudsvurderingen.  

3.4 Afgivelse af tilbud  
På hjemmesiden www.refa.dk/halmudbud findes en tilbudsliste med tro-og-love-erklæring 
som skal anvendes, når man afgiver tilbud. 
 
Den underskrevne tilbudsliste med Tro-og-love-erklæring skal indleveres eller sendes med 
almindelig post til: 
 
REFA  Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S 
Energivej 4 
4800 Nykøbing F. 
 
Tilbudsgivere kan også vælge at indscanne den underskrevne tilbudsliste med tro-og-love-
erklæring og sende den til halm@refaenergi.dk. 
 
Tilbudslistens format og indhold må ikke fraviges af tilbudsgiver, og tilbudsgiver SKAL derfor 
anvende REFAs tilbudsliste.   
 
Kuvert eller e-mail skal være tydeligt mærket ”Tilbud på halm” og være REFA i hænde inden 

http://www.refa.dk/halmudbud
mailto:halm@refaenergi.dk


tilbudsfristens udløb. Tilbudsfristen fremgår af annoncen og kan derudover ses på hjemmesi-
den www.refa.dk. 
  
En ændring af tidsfristen for afgivelse af tilbud kan kun ske på REFAs foranledning, og kun så-
fremt den foretages inden udløbet af den oprindelige tidsfrist. Den ændrede tidsfrist vil som 
minimum blive annonceret på samme måde som den oprindelige tidsfrist. 
 
Tilbudsgiver er bundet af sit tilbud i 60 kalenderdage efter udløbet af tidsfristen.  

3.5 Behandling af indkomne tilbud  
Uanset om tilbuddet er modtaget i elektronisk eller fysisk form åbnes det modtagne tilbud 
først efter tilbudsfristens udløb.  
 
Kun skriftlige tilbud, som er REFA i hænde inden tilbudsfristens udløb, og som er forsynet 
med tilbudsgivers underskrift, kan indgå i tilbudsevalueringen. I tilfælde af tvivl om et tilbuds 
indhold, vil denne tvivl, så vidt det efter REFA opfattelse er muligt, blive søgt afklaret hos til-
budsgiver. Afklaring må ikke have karakter af forhandling, idet der ikke er adgang til tilbuds-
forhandling. Kan tvivlen ikke afklares, kan det føre til, at tilbud erklæres for ukonditionsmæs-
sigt med den konsekvens, at det ikke indgår i tilbudsvurderingen.  
 

3.6 Tilbudsvurdering og valg af leverandør  

3.6.1 Proces for valg af leverandører  
Valg af leverandør sker ud fra en vurdering af, hvilken leverandør der har afgivet den billigste 
tilbudspris. Leverandøren med den billigste tilbudspris får tildelt kontrakt på levering af den 
tilbudte mængde halm. Den leverandør, som har afgivet den næst billigste tilbudspris, får til-
delt kontrakt på den resterende mængde halm i forhold til REFAs samlede udbudte 
mængde.  Har den næst billigste leverandør ikke tilbudt en mængde, som kan dække REFAs 
resterende behov, vil restmængden blive tildelt den leverandør, som har afgivet den tredje-
billigste tilbudspris, osv.  
 
Med det formål at sikre, at der indgås kontrakter om levering af en mængde, som samlet set 
svarer til den ønskede mængde, er REFA berettiget til at indgå kontrakt på en delmængde af 
den tilbudte mængde, hvilket kan blive nødvendigt alt afhængig af, hvilke mængder der til-
bydes af den/de vindende tilbudsgiver/-e. REFA kan dog aldrig reducere en tilbudt mængde 
til under 100 tons halm. REFA vil først efter åbningen af samtlige tilbud kunne fastslå hvilken 
mængde man ønsker at købe ved det pågældende udbud, og hvilken fordeling der skal være 
mellem korte og langvarige kontrakter. Dette afhænger af de indkomne tilbud. 
 
I tilfælde af at flere leverandører tilbyder den samme tilbudspris, vil valg af leverandør ske 
ved lodtrækning, som foretages af REFA. 
 
REFA forbeholder sig ret til ikke at tildele og indgå kontrakt, herunder i tilfælde af, at de ind-
komne priser ligger væsentligt over markedsprisen. 

http://www.refa.dk/


3.6.2 Kontrol af tilbud 
Åbningen af tilbud kan overvåges af en uafhængig kontrollant, der er udpeget af foreningen 
Danske Halmleverandører og på forhånd godkendt af REFA.  
 
Kontrollanten har til opgave at:  
 

• Tilse at alle tilbud behandles lige  
• Tilse at valget af leverandører eller afvisning af tilbud foregår i overensstemmelse 

med bestemmelserne i afsnit 3.6.1 

3.7 Meddelelse om resultat af udbuddet og indgåelse af halmleveringskontrakter 

Valget af leverandører afsluttes på den i annoncen angivne dato (estimeret), og snarest mu-
ligt herefter udsendes henholdsvis underskrevet kontrakt til den/de vindende tilbudsgiver/-e 
og afslagsbrev til de øvrige tilbudsgivere indeholdende en kort begrundelse for afslaget. Der 
afgives ingen oplysninger om udfaldet af udbuddet forinden.  
 

3.8 Forhøjelse af indgåede halmleveringskontrakter  

3.8.1 Forhøjelse ud over den samlede udbudte mængde 
 
REFA kan uden at foretage nyt udbud forespørge leverandørerne, hvorvidt de kan øge 
mængden i de enkelte halmleveringskontrakter med op til 15 %. REFA vil i givet fald frem-
sende en sådan forespørgsel om at forhøje halmkontrakterne til samtlige leverandører, som 
har fået tildelt kontrakt i forbindelse med udbuddet. Leverandørerne anmodes om skriftligt 
at vedstå de tilbudte priser, eftersom leverandøren ikke har mulighed for at ændre sine op-
rindelige priser. Udvælgelse af de leverandører, som herefter får forhøjet deres halmleve-
ringskontrakt, sker efter samme proces som beskrevet i afsnit 3.6.1. 
 
3.8.2 Forhøjelse som følge af manglende levering; 
 
REFA kan på tilsvarende vis uden nyt udbud tilbyde at forhøje mængden i en enkelt halmle-
veringskontrakt med op til 15 %, såfremt en eller flere halmleverandører ikke leverer den af-
talte volumen. I så fald fremsendes anmodning om kontraktudvidelse alene til de leverandø-
rer, som allerede har været i stand til at levere de aftalte mængder.  

4. Udveksling af informationer  

4.1 Generelt  
Informationer om REFAs udbud af halm eller øvrige udbud kan til enhver tid findes på 
www.refa.dk. Alle potentielle tilbudsgivere opfordres til jævnligt at besøge hjemmesiden for 
at finde nærmere information om REFAs udbud.  
 
Dette gælder specielt:  

• Annoncering af kommende udbud  
• Udbudsbetingelser  



• Eksempel på halmleveringskontrakt 
• Hyppigt forekommende spørgsmål og svar  
• REFA – Halmvejledning. 
• Generelle informationer, såsom kontaktoplysninger. 

4.2 Forholdet mellem tilbudsgiverne indbyrdes  
Det er forbudt for tilbudsgiverne at koordinere deres tilbud. Videregivelse af informationer 
til tredjemand eller koordinering af tilbud, priser eller øvrige forhold i relation til udbuddet 
er ikke tilladt og kan medføre aflysning af udbuddet.  

4.3 Forholdet mellem REFA og tilbudsgiverne  
REFA behandler tilbud fra de enkelte tilbudsgivere fortroligt og videregiver ikke tilbud og 
halmleveringskontrakter til tredjemand, dog undtaget i forbindelse med kontrol af tilbud jf. 
afsnit 3.6.2.  
 
Samtlige informationer, som REFA i forbindelse med udbuddet meddeler den enkelte til-
budsgiver, må kun anvendes til udarbejdelse af tilbuddet eller til gennemførelse af den af-
talte leverance.  
 
Der må ikke forekomme forhandling mellem REFA og tilbudsgiverne af indkomne tilbud, eller 
udveksles yderligere informationer end afklaring af aftalegrundlaget. 

5. Spørgsmål 
Såfremt udbuddet eller aftalegrundlaget giver anledning til spørgsmål har tilbudsgiverne mu-
lighed for skriftligt at kontakte REFA med henblik på afklaring. Spørgsmål kan dog også ind-
sendes elektronisk til info@refaenergi.dk, mærket ”Spørgsmål til udbud” i emnefeltet.  
 
REFA kan vælge at offentliggøre spørgsmål og svar i anonym form på REFAs hjemmeside, så-
ledes at andre potentielle tilbudsgivere får samme information.  

mailto:info@refaenergi.dk


 

Side 1 af 3 
 

Tilbudsliste 
 
Vedr. levering af halm til REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S, CVR. 32 44 47 41 
 
I nedenstående kontraktperiode 
 
Tilbudsgiver: 
 

 
Firma 
 

 

 
For- og efternavn 
 

 

 
Adresse 
 

 

 
Postnummer og by 
 

 

 
Telefonnr. 
 

 

 
Mailadresse 
 

 

 
CVR nr. 
 

 

 
Er leverandør 
(sæt X) 
 

  
Leverandør nr. 

 

 
Ovenstående leverandør tilbyder hermed at levere halm til brug for:  
  
Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk 
Tømmervej 1 
4990 Sakskøbing 
  
I overensstemmelse med bestemmelserne om dette udbud, således som de er anført i udbudsmaterialet. 
 
Leveringsperiode 1. august 2023 til 31. juli 2024 eller 1. august 2023 til 31. juli 2026 
 
Kontraktperiode (sæt X):  
 

 
1-årig kontrakt  
 

  
3-årig kontrakt 

 

 
 
Halmtype *) 
 

 
Tilbudt mængde (ton) pr. år **) 

 
Tilbudspris pr. ton 

 
Kornhalm 
 

  

 
Frøgræshalm 
 

  

 
Kun én halmsort og én kontraktperiode pr. tilbudsliste. 
 
 *) Se ”REFA – Halmvejledning 2023” for definitioner.  
**) Den tilbudte mængde halm pr. leveringsår ved dette udbud skal min. være på 100 tons og kan max. udgøre 1500 tons halm pr. 
leverandør uanset om mængden er fordelt på flere tilbud. 
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Tilbudspris pr. ton skal anføres med udgangspunkt i halm med et fugtindhold på 13 %. Den mængde, der afregnes for, 
reguleres i forhold til det aktuelle vandindhold målt ved leveringen, jf. kontraktens bestemmelser om afregning, § 7.2.  
  
Tilbudsprisen er en enhedspris (pris pr. ton), hvorfor Tilbudsgiver er forpligtet til at levere en mindre mængde halm 
end den tilbudte mængde til enhedsprisen. 
  
I prisen er indregnet tilbudsgivers oplagring af halmen indtil levering, samt modtagelse, opbevaring og udspredning af 
en askemængde, der svarer til den tilbudte halmmængde.  
 
Læs pr. dag (angiv antal læs, som du har mulighed for at levere pr. dag): 
  

 
Tilbudsgiver kan maksimalt levere 
 

  
læs pr. dag 

 
Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 60 kalenderdage regnet fra den af REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S 
fastsatte seneste frist for at afgive tilbud. 
 
 
 

----- 
 
 
 
Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige  
  
Undertegnede er bekendt med, at offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser skal kræve, at enhver 
ansøger afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det 
offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det 
land, hvor tilbudsgiver er etableret.  
   
I overensstemmelse hermed afgiver undertegnede herved på tro og love nedenstående erklæring i forbindelse med 
nærværende udbudsforretning (sæt kun ét kryds): 
 

 
Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 
 

 

 
Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige,  
men denne gæld overstiger ikke 100.000 kr. 
 

 

 
Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige,  
og denne gæld overstiger 100.000 kr. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skemaet nedenfor udfyldes kun hvis ansøger har gæld, der overstiger 100.000 kr. (sæt X): 
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Nej 

 
Ja 

Dokumentation er vedlagt 
erklæringen, som bilag nr. 

[..] 
 
Er der stillet sikkerhed for 
betaling af den del af 
gælden, der overstiger 
100.000 kr.? 
 

   

 
Der er indgået aftale med 
inddrivelsesmyndigheden 
om en afviklingsordning og 
denne ordning er overholdt 
på ansøgningstidspunktet? 
 

   

 
 
 

----- 
 
 
Underskrift 
 
Med min underskrift  

1. vedstår jeg mit tilbud i 60 kalenderdage regnet fra den af REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S 
fastsatte frist for tilbudsafgivelse, 

2. afgiver jeg herved på tro og love ovenstående erklæring i forbindelse med nærværende udbudsforretning. 

 
Dato 
 

 

 
Tilbudsgivers navn og CVR nr. 
 

 

 
Underskrift 
 

 

 
Eventuelt stempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S 
Energivej 4, DK-4800 Nykøbing Falster 

Tlf. +45 54 84 14 00  
info@refaenergi.dk \ www.refaenergi.dk 

CVR.NR. 32 44 47 41 
 

 

 
 
  
  
  
  
 
 
 

Tro og love erklæring vedr. Opfyldelse af krav til 
jordbundskvalitet og kulstofindhold i jord. 

Jeg erklærer hermed på tro og love, at følgende fire krav er overholdt 
på min bedrift, og jeg giver samtykke til, at verifikator kan udpege 
min bedrift til stikprøvekontrol, hvor den bagvedliggende 
dokumentation vil blive gennemgået og verificeret. 

1. Der er indført planer til at håndtere kulstofindholdet i jorden. 

2. Gødningsregnskabet til Landbrugsstyrelsen er indberettet. 

3. Kravet om afgrødediversificering er overholdt, via indberetning i 
fællesskemaet til   Landbrugsstyrelsen. 

4. Forbuddet mod markafbrænding af halm er overholdt, iht. 
Miljøstyrelsens regler. 

De fire krav, samt verifikators rolle, er uddybet i afsnit 4.2 i Håndbogen om 
opfyldelse af bæredygtighedskrav1 på baggrund af det generelle krav om 
afhjælpning af virkningerne på jordbundens kvalitet og kulstofindholdet i jorden i 
bæredygtighedsbekendtgørelsen 2. 

 
Lev. nr.:         
Firmanavn:     
Navn:             
Adresse:         
Postnr. & By:  
Cvr. nr.:         
 
 
Dato:___________________      Underskrift:___________________________ 
                                                                                Leverandør 
 
 

Telefon 54 84 14 00 – tast 3  
 Tlf.: man – torsdag kl. 10.00–12.00 & 12.30–14.00 

E-mail: info@refaenergi.dk 
 



 

   
 
 
 
 
 
 
 

Kontrakt  
om levering af halm 

 – an værk –  
til 

REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S 
2023 – 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halmtype Mængde (ton) pr. år 

Kornhalm  

Frøgræshalm  
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§ 1: Parterne 
 
Leverandør:   
Kontrakt nr.:     
Leverandør nr.:     
Cvr.nr. 
E-mail:  
Mobil:  
Bankkontonummer 
Reg.nr.:           Konto nr.:  
 
I det følgende benævnt ”leverandøren” 
 
Køber:  REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S 
  Energivej 4 
  4800 Nykøbing F. 
  CVR-nummer 32 44 47 41 
 
I det følgende benævnt ”REFA” 
 
 
Leveringssted: Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk 
  Tømmervej 1 
  4990 Sakskøbing 
 
I det følgende benævnt ”MSK” 

§ 2 Aftalegrundlag 
 
Aftalegrundlaget består af følgende dokumenter 

• Nærværende kontrakt 
• Kontraktbilag 1: REFA – Halmvejledning 2023 
• Kontraktbilag 2: Leverandørens udfyldte tilbudsliste 

 
Såfremt et forhold ikke er reguleret af kontrakten, gælder almindelige danske love og regler, 
herunder købelovens almindelige regler, regler for vejtransport, miljølovgivningens bestem-
melser og arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser.  
 

§ 3: Definitioner 
 
Halmvejledning: Dokumentet ” REFA – Halmvejledning 2023”. 
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Tilbudspris: Den af leverandøren tilbudte pris for levering af halm med et fugt-
indhold på 13 % og gældende for perioden 1. august til og med 31. 
juli. 

 
Basispris: Den for det kommende halve leveringsår gældende pris før korrek-

tion for fugtindhold. I det første halve år af kontraktperioden gæl-
der: Tilbudspris = Basispris. Herefter reguleres tilbudsprisen 1. gang 
½-årligt efter pristalsudviklingen, og denne regulerede pris udgør 
basisprisen for det kommende leveringshalvår. 

  
Halmtype: Korn-/frøgræshalm som beskrevet i afsnittet ”Produktbeskrivelse 

halm” i Halmvejledningen. 
 
Kontraktperiode: Den 1-årige periode fra 1/8 2023 til og med 31/7 2024. 
 
Leveringsår: 1-årig kontrakt i perioden 1/8 2023 – 31/7 2024 indeholder 1 leve-

ringsår. 

§ 4: Kvantum og halmtype  
 
Kontrakten omfatter følgende mængder og priser: 
 

Halmtype Mængde (ton) pr. år Tilbudspris pr. ton 

Kornhalm   

Frøgræshalm   

§ 5: Askemodtagelse 
 
Leverandøren er forpligtet til at modtage en askemængde, der modsvarer den aftalte halm-
mængde. Asken leveres til leverandørens adresse, der er nævnt ovenfor, eller efter aftale på 
en anden adresse max. 10 km herfra og på brofaste øer. Asken leveres for REFAs regning, idet 
levering sker efter REFAs nærmere anvisninger.  
 
REFA leverer en deklaration for den afleverede aske, der svarer til kravene i forbindelse med 
udspredning af asken i henhold til relevant lovgivning herom, herunder den til enhver tid gæl-
dende bioaskebekendtgørelse.  
 
Leverandøren er forpligtet til at oplagre og udbringe asken efter de til enhver tid gældende 
regler herom samt at afholde omkostningerne herved.  

§ 6: Kontraktens varighed  
 
Denne kontrakt er gældende for en 1-årig periode, der påbegyndes den 1. august og forventes 
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afsluttet den 31. juli eller senest ved færdiglevering af den aftalte mængde halm. 
 
Herefter ophører kontrakten uden yderligere varsel.  

§ 7: Priser, prisregulering og betalingsbetingelser 
 
Den tilbudte pris er gældende pr. 1. august for halm med et fugtindhold på max. 13 %. Prisen 
er gældende for det første halve leveringsår, ligesom den er lig med basisprisen i det første 
halve leveringsår. 

§ 7.1: Prisregulering 
 
Basisprisen reguleres efter et halvt år med virkning fra 1. februar. Denne regulerede pris udgør 
basisprisen for det kommende leveringshalvår. 
 
Basisprisen reguleres med følgende fordeling mellem ændringer af følgende 4 indeks fra Dan-
marks Statistik og med udgangspunkt i de pågældende indeks pr. foregående 1. april ved re-
guleringen i august eller pr. foregående 1. oktober ved reguleringen i februar: 
 
 

Indeks Fordeling 

Nettoprisindekset; ændring april- oktober eller ændring oktober – april 70% 

Gødningsstoffer (LPRIS); ændring kvartal 1 - kvartal 3 eller ændring kvartal 3- kvartal 1 10% 

07.2.2.2. Diesel og motorolie (PRIS7); 
ændring april- oktober eller ændring oktober – april 

10% 

Lønindeks for den private sektor (ILON2, Erhverv i alt, ikke sæsonkorrigeret),  
ændring kvartal 1 - kvartal 3 eller ændring kvartal 3- kvartal 1 

10% 

 
 
 
Et beregningseksempel: 
 

Regulering 1. februar - prisen reguleres på basis af de pågældende indeks opgjort pr. 1. okt. året før. 
 
Gl. Basispris = 600 kr./t. 

  April  Oktober     
Nettoprisindeks  130,3  130,7     
Diesel og motorolier  232,7  236,9     
Gødningsstoffer K1  171,7 K3  182,7     
Lønindeks K1  122,9 K3  123,2     
         



6 
 

Ny basispris= Gl. basispris x (ændring nettoprisindeks x 0,7 + ændring diesel og motorolier x 0,1 +  
ændring gødningsstoffer x 0,1 + ændring lønindeks x 0,1) 

         

Ny basispris =  
 

  
  

 
Basisprisen kan således både reguleres op og ned, og altså også under den oprindelige tilbuds-
pris. 

§ 7.2 Afregning 
 
I forbindelse med den enkelte leverance korrigeres den leverede mængde for fugtindholdet i 
halmen, og denne korrigerede vægt danner udgangspunkt for det endelige afregningsbeløb: 
 
Afregningsbeløb = Basispris x (leveret mængde x vægtkorrektion) 
 
Basisprisen gælder for leveret halm med 13 % fugtindhold eller derunder.  
 
Den indvejede vægt af halm korrigeres for fugtindhold, som følger:  
 
Er det gennemsnitlige fugtindhold 13 % eller mindre, sker der ingen reguleringer, og der af-
regnes til basisprisen.  
 
Er det gennemsnitlige fugtindhold større end 13 %, men maksimalt 15 %, korrigeres vægten 
af den leverede mængde halm med minus 2 % pr. %-point fugtindhold over 13. 
 
Er det gennemsnitlige fugtindhold 16 % eller større, korrigeres vægten med minus 2 % pr. %-
point fugtindhold i intervallet 13 – 15 % fugtighed og derefter med minus 3 % pr. %-point for 
fugtindhold på 16 % og derover. 
 
 
Eksempel: Fugtindhold = 15 %: vægt reduceres med 2 x 2 % = 4 %  
Eksempel: Fugtindhold = 16 %: vægt reduceres med ((2 x 2) + 3)) % = 7 %. 
Eksempel: Fugtindhold = 18 %: vægt reduceres med ((2 x 2) + (3 x 3)) = 13 %. 
  
Omsætning af målte værdier: 
13 % fugtindhold dækker et målt gennemsnit indenfor intervallet mindre end 13,4 %. 
14 % fugtindhold dækker et målt gennemsnit indenfor intervallet 13,5 til 14,4 % 
15 % fugtindhold dækker et målt gennemsnit indenfor intervallet 14,5 til 15,4 % 
osv.  
 
Der afregnes efter vejning udført med den på MSK installerede brovægt.  
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Vejesedler udleveres ved aflæsningen.  

§ 7.3 Betalingsbetingelser  
 
Opgørelse over leverede halmmængder korrigeret for vandindhold foretages af REFA den sid-
ste hverdag i måneden. Købesummen for halmleverancer forfalder til betaling med løbende 
måned + 30 dage. Hvis den sidste dag i måneden er en lørdag, søndag eller helligdag, betales 
der den følgende hverdag.  
 
Købesummen for halmleverancer skal kunne overføres til et dansk pengeinstitut.  

§ 8: Levering og leveringsplaner 
 
Leveringsåret løber fra den 1. august til den 31. juli det følgende år.  
 
Leverandøren skal kunne levere halm over hele leveringåret, således at der ikke forekommer 
perioder, hvor leverandøren ikke er i stand til at levere halm. 

§ 8.1: Leveringsplaner 
 
REFA udarbejder hvert år i august måned, en overordnet leveringsplan, der omtrentligt angi-
ver, hvor meget halm den enkelte leverandør forventes at skulle levere i hver måned af leve-
ringsåret. REFA tilstræber, at leverancerne fordeles jævnt ud over alle leverandører, således 
at også lageromkostningerne tilstræbes jævnt fordelt.  
 
REFA vil i nogen grad kunne tage hensyn til eventuelle ønsker fra leverandøren, men REFA kan 
dog altid fastsætte leveringstidspunktet med den nedenfor anførte frist og på alle tidspunkter 
inden for leveringsåret. 

§ 8.2: Leveringstidspunkt 
 
Senest to hverdage før levering af halmen påbegyndes, bliver leverandøren kontaktet af REFAs 
halmkoordinator for nærmere at aftale leveringstidspunkt og mængde pr. dag. Halmen skal 
leveres som angivet i denne plan.  
 
I tilfælde af indstilling eller reduktion af halmlevering eller af halmmodtagelse skal den anden 
part straks informeres herom, samt informeres om årsagen til og den forventede varighed af 
stop eller reduktion. Parterne skal herefter i fællesskab søge at opnå en løsning, der bidrager 
til mest muligt at afbøde virkningerne af den reducerede levering.    
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Såfremt leverandøren har påbegyndt transporten af et læs halm, skal MSK aftage læsset, dog 
med mindre læsset afvises efter afvisekriterierne i § 10. 

§ 9: Regulering af aftalt mængde 
 
Hver enkelt halmleveringskontrakt er at regne for opfyldt, når der er leveret en mængde sva-
rende til den i kontrakten fastsatte mængde, afrundet til nærmeste hele læs.  
 
Ved beregning af den mængde, som den enkelte leverandør har leveret, korrigeres den ind-
vejede vægt med fugtindholdet, som beskrevet i § 7.2.  
 
Eksempel: Indvejet 200 ton med et gennemsnitligt fugtindhold på 15 % betyder at leveret 
mængde reduceres med 4 %, således at leveret mængde = 200 ton x (100 – 4) % = 192 ton. 
 
Leverandøren anses for at have opfyldt sin leveringsforpligtelse for et leveringsår, når mini-
mum 95 % af den aftalte mængde er leveret til MSK. Hvis leverandøren ikke er i stand til at 
opfylde sin leveringsforpligtelse, er REFA berettiget til at foretage et dækningskøb. Leveran-
døren er ansvarlig for at dække REFAs meromkostninger, såfremt dækningskøb sker til en pris, 
som er højere end leverandørens tilbudspris. Leverandørens erstatning af REFAs meromkost-
ninger kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 20 % af kontraktsummen pr. leveringsår.   
 
MSK anses for at have opfyldt sin aftageforpligtelse, når minimum 95 % af den aftalte mængde 
er aftaget fra leverandøren. Hvis MSK ikke er i stand til at opfylde sin aftageforpligtelse, kan 
leverandøren vælge at den resterende mængde bliver overført til levering i det efterfølgende 
leveringssår til den pris, som var gældende på det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt. Leve-
randøren skal dog skriftligt meddele REFA ønsket om overførsel af restmængden til det efter-
følgende leveringsår senest 14 dage efter, at han har modtaget oplysning om at MSK ikke kan 
opfylde sin aftageforpligtelse. 
 
I tillæg til foranstående bestemmelser er REFA til enhver tid berettiget til at reducere den i 
henhold til halmleveringskontrakten aftalte mængde, såfremt tekniske forhold hos MSK her-
under, men ikke begrænset til perioder med nedetid og/eller reduceret produktion (nedsat 
drift), gør en sådan reduktion nødvendig eller hensigtsmæssig. Der kan eksempelvis være tale 
om (helt eller delvis) tekniske nedbrud, hvad enten det skyldes egenskaber ved den leverede 
halm, forhold vedrørende anlægget eller dets betjening, teknisk begrundet behov for at an-
vende anden type biomasse, eller udefrakommende forhold. Parterne skal herefter i fælles-
skab søge at opnå en løsning, der bidrager til at afbøde virkningerne af den reducerede mod-
tagelse af halm mest muligt. Der kan eksempelvis være tale om at give de pågældende leve-
rancer fortrinsret i det kommende leveringsår. Såfremt dette ikke er muligt, eller ikke er muligt 
i fuldt omfang, eksempelvis som følge af omfanget af de tekniske forhold og/eller som følge 
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af, at REFA har afholdt nyt udbud, og derfor ikke kan udskyde aftagerpligten eller ikke kan 
udskyde aftagerpligten i fuldt omfang, er REFA ansvarsfri. 
 
REFA tilstræber, at alle nødvendige reduktioner i halmmodtagelse fordeles i samme forhold 
på alle halmleveringskontrakter til MSK. 
 
REFAs eventuelle erstatning af leverandørernes meromkostninger forudsætter, at REFA ikke 
har levet op til ovenstående forpligtelser, og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 20% 
af kontraktsummen pr. leveringsår. 

9.1 Forhøjelse ud over den samlede udbudte mængde 
 
REFA kan uden at foretage nyt udbud tilbyde at øge mængden i de enkelte halmleveringskon-
trakter med op til 15 %. En sådan anmodning om at forhøje halmkontrakter skal fremsendes 
til samtlige leverandører, som har fået tildelt kontrakt under dette udbud. Leverandørerne 
anmodes om skriftligt at vedstå de tilbudte priser, eftersom leverandøren ikke har mulighed 
for at ændre sine oprindelige priser. Udvælgelse af de leverandører, som herefter får forhøjet 
deres halmleveringskontrakt, sker efter samme proces som beskrevet i ”Sådan foregår udbud-
det”, afsnit 3.6.1. 

9.2 Forhøjelse som følge af manglende levering; 
 
REFA kan på tilsvarende vis tilbyde at forhøje mængden i en enkelt halmleveringskontrakt med 
op til 15 %, såfremt en eller flere andre halmleverandører ikke leverer den aftalte volumen. I 
så fald fremsendes anmodning om kontraktudvidelse alene til den/de leverandører, som alle-
rede har været i stand til at levere de aftalte mængder.  

§ 10: Afvisekriterier 
 
REFA er berettiget, men ikke forpligtet til, at afvise en halmleverance forstået som et helt læs 
halm, hvis 
- 2 eller flere halmballer afviger fra størrelseskriteriet (jf. Halmvejledning pkt. 1.3)  
- 2 eller flere halmballer er for fugtige (jf. Halmvejledning pkt. 1.6)  
- 2 eller flere halmballer er deforme eller skæve (jf. Halmvejledning pkt. 1.6) 
- 2 eller flere halmballer mangler halmbånd eller halmbånd er møre (halmballer uden yder-

snor afvises altid)  
- 2 eller flere halmballer ved visuel bedømmelse afviger fra normal tilfredsstillende kvalitet, 

f.eks. overfladefugt, snelag, forrådnelse, slag af spånpladelignende karakter m.v.  
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Såfremt kun en enkelt halmballe afvises på grund af en af de ovennævnte mangler, kan et 
halmsæt (2 halmballer placeret over hinanden) afvises. Der sker kun afregning for den af kraft-
varmeværket modtagne mængde halm. 
 
REFA er desuden berettiget til, men ikke forpligtet til, at afvise en halmleverance forstået som 
et helt læs halm, hvis 
- halmballerne ikke er tildækket med net (jf. Halmvejledning pkt. 1.6)   
- halmballerne ikke er læsset rigtigt (jf. Halmvejledning pkt. 1.5)  
- halmballerne indeholder ikke-brændbart materiale  
 
Såfremt leverandøren er uenig i en afvisning, skal leverandøren protestere herimod på ste-
det i forbindelse med afvisningens gennemførelse. I modsat fald anses afvisning som god-
kendt af leverandøren. 
 
Halmtransporten kan endvidere blive afvist, hvis:  
- øvrige af de i denne kontrakt eller tilhørende Halmvejledning nævnte betingelser ikke er 

opfyldt  
- hvis det på nogen måde kan dokumenteres / sandsynliggøres, at leverancen i forbindelse 

med fremstilling, transport, levering eller på anden måde har været i strid med dansk lov-
givning  

- lokale miljø- eller sikkerhedsbestemmelser ikke efterkommes  
- anvisninger fra MSK’s personale ikke efterkommes.  
 
Såfremt en halmleverance eller enkelte halmballer bliver afvist, betyder det, at leverandøren 
ikke har krav på betaling for den afviste halm og selv må afholde alle omkostninger i forbin-
delse med oprydning og bortskaffelse af den afviste leverance, herunder tildækning af den 
afviste halm med net. 

 
Kun halm, som er accepteret modtaget på MSK, indgår i opgørelsen af, hvorvidt den aftalte 
mængde er leveret. 

§ 11: Reduktion af den aftalte mængde som følge af vejrlig  
 
Leverandøren kan med begrundelse i halmknaphed som følge af vejrlig få reduceret den 
mængde halm, som leverandøren er forpligtet til at levere i et leveringsår, idet der kan ske en 
reduktion ned til 80 % af den aftalte årlige mængde. REFA skal senest den 1. oktober modtage 
skriftlig meddelelse om den ønskede reduktion for det aktuelle leveringsår. Ønsket om reduk-
tion skal godkendes skriftligt af REFA og er først gældende, når REFA har udarbejdet et tillæg 
herom til nærværende kontrakt. 
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Overskrides denne tidsfrist, er leverandøren forpligtet til at levere i henhold til den indgåede 
kontrakt; det vil sige levering af hele den aftalte mængde i leveringsåret.  
 
I tilfælde af reduktion skal leverandøren betale en kompensation til REFA på 80,00 kr. eksklu-
sive moms pr. ton halm, som den årlige mængde er reduceret med.  Kompensationen bliver 
fratrukket i afregningen af leverandørens halmleverancer for oktober måned eller de nærmest 
efterfølgende måneder med levering og afregning. 
 
I tilfælde af reduktion fraskriver leverandøren sig samtidig muligheden for på et senere tids-
punkt at levere den mængde, som der er reduceret med til REFA. REFA er således ikke forplig-
tet til at aftage denne mængde på et senere tidspunkt.  

§ 12: Force majeure 
 
Parterne hæfter ikke, når der efter aftalens indgåelse indtræder force majeure, jfr. den til en-
hver tid gældende obligationsretlige definition herpå.  
 
Ved force majeure forstås derudover i denne kontrakt følgende omstændigheder, som par-
terne ikke er herre over: brand i leverandørens halmlagre, fejl eller havarier på kedler og/eller 
modtageanlæg eller lignende på værket, der umuliggør eller reducerer mulighederne for at 
modtage og forbrænde halmen. 
 
Generel mangel på halm inden for det samlede geografiske område Lolland, Guldborgsund og 
Vordingborg Kommuner som følge af usædvanligt våde vejrforhold under bjergning af halm 
kan betragtes som force majeure. Det er i denne forbindelse en nødvendig men ikke tilstræk-
kelig betingelse, at der i perioden fra d. 1. august til den 1. oktober er faldet minimum 200 mm 
nedbør i bjergningsområdet (som opgjort af Danmarks Meteorologiske Institut). 
 
Såfremt leverandøren i forhold til REFA optræder som mellemhandler, f.eks. ved at have ind-
gået halmleveringskontrakter, hvor den samlede kontraktmængde overstiger halmmængden 
fra leverandørens egne jorder, er det en nødvendig men ikke tilstrækkelig betingelse for leve-
randørens påberåbelse af force majeure i relation til halm, der ikke stammer fra leverandørens 
egne jorder, at endelig og bindende aftale om denne halm er indgået før halmsæsonens start 
d. 1. august. 
 
Såfremt en leverandør påtænker at påberåbe sig force majeure som følge af generel mangel 
på halm med baggrund i usædvanligt vejrlig, skal det ske skriftligt til REFA senest 1. oktober i 
det pågældende leveringsår. 
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Foreligger der force majeure, fritages hver af parterne helt eller delvis for deres leveringsfor-
pligtelse eller aftagepligt. Den part, der vil påberåbe sig force majeure, skal uden ugrundet 
ophold skriftligt underrette den anden part om dens opståen og forventede ophør. Årsagen 
til force majeure skal skriftligt dokumenteres.  
 
Såfremt værket reducerer de modtagne mængder halm, vil REFA tilstræbe, at denne reduktion 
sker forholdsmæssigt for alle leverandører. Når årsagen til force majeure er fjernet, genopta-
ges leverancerne.  

§ 13: Overdragelse 
 
Kontrakten kan ikke overdrages til andre uden REFAs samtykke.  
 
For at sikre REFAs halmleverancer er leverandøren i forbindelse med ejendomsoverdragelse 
(salg eller forpagtning) forpligtet til at sørge for, at den nye ejer indtræder i leverandørens 
rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt.  
 
REFA er berettiget til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser efter aftalen til en 
anden juridisk person, når overdragelsen er en følge af, at REFA overdrager de aktiviteter, 
som aftalen knytter sig til. REFA meddeler leverandøren, hvornår overdragelsen gennemfø-
res samt øvrige oplysninger, der er nødvendige, for at parterne kan opfylde deres rettighe-
der og pligter efter aftalen. 

§ 14: Bæredygtig halm 
 
Energiministeriet har udarbejdet regler om bæredygtighed og reduktion af drivhusgasser for 
biomasse til energiformål. REFA accepterer KUN leverancer af halm fra arealer, der lever op 
til disse regler. 
 
I forbindelse med tilsyn efter reglerne skal leverandøren give REFA eller andre adgang til sin 
ejendom og faciliteter, således at der kan gennemføres kontrol af dyrkningsforholdene, her-
under at de til enhver tid gældende regler i ’Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav 
til besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsel til energiformål’ overholdes. 
 
Det er derfor et særskilt krav for levering af halm til REFA, at leverandøren underskriver den 
til enhver tid gældende tro- og love-erklæring om bæredygtig brændsel og opfylder de krite-
rier, som er angivet heri. 

§ 15: Misligholdelse  
 
Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt, er den an-
den part berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel samt gøre misligholdelsesbeføjelser 
gældende efter dansk rets almindelige regler herom.  
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Såfremt misligholdelsen ikke kan betegnes som væsentlig, er den anden part dog alene beret-
tiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel. En sådan opsigelse fratager ikke den 
opsigende part dennes ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende efter dansk rets al-
mindelige regler herom.  
 
Gentagne forsøg på levering af halm, som må afvises, eller gentagne tilfælde af manglende 
overholdelse af aftalte leveringstidspunkter betragtes som en væsentlig misligholdelse. 

§ 16: Tvistløsning 
 
Denne aftale er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne 
aftale, skal afgøres efter gældende regler for behandling af civile retssager ved de almindelige 
domstole, idet der er værneting ved REFAs hjemting ved Byretten Nykøbing Falster, hvilket 
dog ikke er til hinder for sagens henvisning til Østre Landsret eller Sø- og Handelsretten efter 
de til enhver tid gældende regler herom. 
 

§ 17: Ikrafttræden, underskrift og returnering  
 
Kontrakten træder i kraft, når kontrakten er underskrevet af begge parter.  
 
 
 
 
Dato:       Dato:   
 
 
________________________                        ______________________ 
Leverandør                          REFA  
 
 
 
 
 
Bilag 1: REFA Halmvejledning 2023 (ikke vedhæftet) 
 
Bilag 2: Leverandørens udfyldte tilbudsliste (ikke vedhæftet) 
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Halmtype Mængde (ton) pr. år 

Kornhalm  

Frøgræshalm  
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§ 1: Parterne 
 
Leverandør:   
Kontrakt nr.:     
Leverandør nr.:     
Cvr.nr.  
E-mail:  
Mobil:  
Bankkontonummer 
Reg.nr.:         Konto nr.:  
 
I det følgende benævnt ”leverandøren” 
 
Køber:  REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S 
  Energivej 4 
  4800 Nykøbing F. 
  CVR-nummer 32 44 47 41 
 
I det følgende benævnt ”REFA” 
 
Leveringssted: Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk 
  Tømmervej 1 
  4990 Sakskøbing 
 
I det følgende benævnt ”MSK” 

§ 2 Aftalegrundlag 
 
Aftalegrundlaget består af følgende dokumenter 

• Nærværende kontrakt 
• Kontraktbilag 1: REFA – Halmvejledning 2023 
• Kontraktbilag 2: Leverandørens udfyldte tilbudsliste 

 
Såfremt et forhold ikke er reguleret af kontrakten, gælder almindelige danske love og regler, 
herunder købelovens almindelige regler, regler for vejtransport, miljølovgivningens bestem-
melser og arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser.  
 

§ 3: Definitioner 
 
Halmvejledning: Dokumentet ” REFA – Halmvejledning 2023”. 
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Tilbudspris: Den af leverandøren tilbudte pris for levering af halm med et fugt-
indhold på 13 % og gældende for perioden 1. august 2023 til og 
med 31. juli 2026. 

 
Basispris: Den for det kommende halve leveringsår gældende pris før korrek-

tion for fugtindhold. I det første halve år af kontraktperioden gæl-
der: Tilbudspris = Basispris. Herefter reguleres tilbudsprisen 1. gang 
½-årligt efter pristalsudviklingen, og denne regulerede pris udgør 
basisprisen for det kommende leveringshalvår. 

  
Halmtype: Korn-/ frøgræshalm som beskrevet i afsnittet ”Produktbeskrivelse 

halm” i Halmvejledningen. 
 
Kontraktperiode: Den 3-årige periode fra 1/8 2023 til og med 31/7 2026. 
 
Leveringsår: 3-årig kontrakt i perioden 1/8 2023 – 31/7 2026 indeholder 3 leve-

ringsår. 

§ 4: Kvantum og halmtype  
 
Kontrakten omfatter følgende mængder og priser: 
 

Halmtype Mængde (ton) pr. år Tilbudspris pr. ton 

Kornhalm   

Frøgræshalm   

 

§ 5: Askemodtagelse 
 
Leverandøren er forpligtet til at modtage en askemængde, der modsvarer den aftalte halm-
mængde. Asken leveres til leverandørens adresse, der er nævnt ovenfor, eller efter aftale på 
en anden adresse max. 10 km herfra og på brofaste øer. Asken leveres for REFAs regning, idet 
levering sker efter REFAs nærmere anvisninger.  
 
REFA leverer en deklaration for den afleverede aske, der svarer til kravene i forbindelse med 
udspredning af asken i henhold til relevant lovgivning herom, herunder den til enhver tid gæl-
dende bioaskebekendtgørelse.  
 
Leverandøren er forpligtet til at oplagre og udbringe asken efter de til enhver tid gældende 
regler herom samt at afholde omkostningerne herved.  
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§ 6: Kontraktens varighed  
 
Denne kontrakt er gældende for en 3-årig periode, der påbegyndes den 1. august 2023 og 
forventes afsluttet den 31. juli 2026 eller senest ved færdiglevering af den aftalte mængde 
halm. 
 
Herefter ophører kontrakten uden yderligere varsel.  

§ 7: Priser, prisregulering og betalingsbetingelser 
 
Den tilbudte pris er gældende pr. 1. august for halm med et fugtindhold på max. 13 %. Prisen 
er gældende for det første halve leveringsår, ligesom den er lig med basisprisen i det første 
halve leveringsår. 

§ 7.1: Prisregulering 
 
Basisprisen reguleres efter et halvt år med virkning fra 1. februar. Denne regulerede pris udgør 
basisprisen for det kommende leveringshalvår. 
 
Basisprisen reguleres med følgende fordeling mellem ændringer af følgende 4 indeks fra Dan-
marks Statistik og med udgangspunkt i de pågældende indeks pr. foregående 1. april ved re-
guleringen i august eller pr. foregående 1. oktober ved reguleringen i februar: 
 
 

Indeks Fordeling 

Nettoprisindekset; ændring april- oktober eller ændring oktober – april 70% 

Gødningsstoffer (LPRIS); ændring kvartal 1 - kvartal 3 eller ændring kvartal 3- kvartal 1 10% 

07.2.2.2. Diesel og motorolie (PRIS7); 
ændring april- oktober eller ændring oktober – april 

10% 

Lønindeks for den private sektor (ILON2, Erhverv i alt, ikke sæsonkorrigeret),  
ændring kvartal 1 - kvartal 3 eller ændring kvartal 3- kvartal 1 

10% 

 
Et beregningseksempel: 
 

Regulering 1. februar - prisen reguleres på basis af de pågældende indeks opgjort pr. 1. okt. året før. 
 
Gl. Basispris = 600 kr./t. 

  April  Oktober     
Nettoprisindeks  130,3  130,7     
Diesel og motorolier  232,7  236,9     
Gødningsstoffer K1  171,7 K3  182,7     
Lønindeks K1  122,9 K3  123,2     
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Ny basispris= Gl. basispris x (ændring nettoprisindeks x 0,7 + ændring diesel og motorolier x 0,1 +  
ændring gødningsstoffer x 0,1 + ændring lønindeks x 0,1) 

         

Ny basispris =  
 

  
  

 
Basisprisen kan således både reguleres op og ned, og altså også under den oprindelige tilbuds-
pris. 

§ 7.2 Afregning 
 
I forbindelse med den enkelte leverance korrigeres den leverede mængde for fugtindholdet i 
halmen, og denne korrigerede vægt danner udgangspunkt for det endelige afregningsbeløb: 
 
Afregningsbeløb = Basispris x (leveret mængde x vægtkorrektion) 
 
Basisprisen gælder for leveret halm med 13 % fugtindhold eller derunder.  
 
Den indvejede vægt af kornhalm korrigeres for fugtindhold, som følger:  
 
Er det gennemsnitlige fugtindhold 13 % eller mindre, sker der ingen reguleringer, og der af-
regnes til basisprisen.  
 
Er det gennemsnitlige fugtindhold større end 13 %, men maksimalt 15 %, korrigeres vægten 
af den leverede mængde halm med minus 2 % pr. %-point fugtindhold over 13. 
 
Er det gennemsnitlige fugtindhold 16 % eller større, korrigeres vægten med minus 2 % pr. %-
point fugtindhold i intervallet 13 – 15 % fugtighed og derefter med minus 3 % pr. %-point for 
fugtindhold på 16 % og derover. 
 
 
Eksempel: Fugtindhold = 15 %: vægt reduceres med 2 x 2 % = 4 %  
Eksempel: Fugtindhold = 16 %: vægt reduceres med ((2 x 2) + 3)) % = 7 %. 
Eksempel: Fugtindhold = 18 %: vægt reduceres med ((2 x 2) + (3 x 3)) = 13 %. 
  
Omsætning af målte værdier: 
13 % fugtindhold dækker et målt gennemsnit indenfor intervallet mindre end 13,4 %. 
14 % fugtindhold dækker et målt gennemsnit indenfor intervallet 13,5 til 14,4 % 
15 % fugtindhold dækker et målt gennemsnit indenfor intervallet 14,5 til 15,4 % 
osv.  
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Der afregnes efter vejning udført med den på MSK installerede brovægt.  
 
Vejesedler udleveres ved aflæsningen.  

§ 7.3 Betalingsbetingelser  
 
Opgørelse over leverede halmmængder korrigeret for vandindhold foretages af REFA den sid-
ste hverdag i måneden. Købesummen for halmleverancer forfalder til betaling med løbende 
måned + 30 dage. Hvis den sidste dag i måneden er en lørdag, søndag eller helligdag, betales 
der den følgende hverdag.  
 
Købesummen for halmleverancer skal kunne overføres til et dansk pengeinstitut.  

§ 8: Levering og leveringsplaner 
 
Leveringsåret løber fra den 1. august til den 31. juli det følgende år.  
 
Leverandøren skal kunne levere halm over hele leveringåret, således at der ikke forekommer 
perioder, hvor leverandøren ikke er i stand til at levere halm. 

§ 8.1: Leveringsplaner 
 
REFA udarbejder hvert år i august måned, en overordnet leveringsplan, der omtrentligt angi-
ver, hvor meget halm den enkelte leverandør forventes at skulle levere i hver måned af leve-
ringsåret. REFA tilstræber, at leverancerne fordeles jævnt ud over alle leverandører, således 
at også lageromkostningerne tilstræbes jævnt fordelt.  
 
REFA vil i nogen grad kunne tage hensyn til eventuelle ønsker fra leverandøren, men REFA kan 
dog altid fastsætte leveringstidspunktet med den nedenfor anførte frist og på alle tidspunkter 
inden for leveringsåret. 

§ 8.2: Leveringstidspunkt 
 
Senest to hverdage før levering af halmen påbegyndes, bliver leverandøren kontaktet af REFAs 
halmkoordinator for nærmere at aftale leveringstidspunkt og mængde pr. dag. Halmen skal 
leveres som angivet i denne plan.  
 
I tilfælde af indstilling eller reduktion af halmlevering eller af halmmodtagelse skal den anden 
part straks informeres herom, samt informeres om årsagen til og den forventede varighed af 
stop eller reduktion. Parterne skal herefter i fællesskab søge at opnå en løsning, der bidrager 
til mest muligt at afbøde virkningerne af den reducerede levering.    
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Såfremt leverandøren har påbegyndt transporten af et læs halm, skal MSK aftage læsset, dog 
med mindre læsset afvises efter afvisekriterierne i § 10. 

§ 9: Regulering af aftalt mængde 
 
Hver enkelt halmleveringskontrakt er at regne for opfyldt, når der er leveret en mængde sva-
rende til den i kontrakten fastsatte mængde, afrundet til nærmeste hele læs.  
 
Ved beregning af den mængde, som den enkelte leverandør har leveret, korrigeres den ind-
vejede vægt med fugtindholdet, som beskrevet i § 7.2.  
 
Eksempel: Indvejet 200 ton med et gennemsnitligt fugtindhold på 15 % betyder at leveret 
mængde reduceres med 4 %, således at leveret mængde = 200 ton x (100 – 4) % = 192 ton. 
 
Leverandøren anses for at have opfyldt sin leveringsforpligtelse for et leveringsår, når mini-
mum 95 % af den aftalte mængde er leveret til MSK. Hvis leverandøren ikke er i stand til at 
opfylde sin leveringsforpligtelse, er REFA berettiget til at foretage et dækningskøb. Leveran-
døren er ansvarlig for at dække REFAs meromkostninger, såfremt dækningskøb sker til en pris, 
som er højere end leverandørens tilbudspris. Leverandørens erstatning af REFAs meromkost-
ninger kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 20 % af kontraktsummen pr. leveringsår.   
 
MSK anses for at have opfyldt sin aftageforpligtelse, når minimum 95 % af den aftalte mængde 
er aftaget fra leverandøren. Hvis MSK ikke er i stand til at opfylde sin aftageforpligtelse, vil den 
resterende mængde blive overført til levering i det efterfølgende leveringssår, idet der sker en 
prisregulering i overensstemmelse med kontraktens pkt. 7.1. Såfremt aftageforpligtelsen ikke 
opfyldes i det 3. leveringsår, sker der en kontraktforlængelse på 1 år, idet der dog maksimalt 
kan kræves overført 5% af den aftalte mængde for et leveringsår til en sådan forlængelsespe-
riode. 
 
I tillæg til foranstående bestemmelser er REFA dog til enhver tid berettiget til at reducere den 
i henhold til halmleveringskontrakterne aftalte mængde, såfremt tekniske forhold hos MSK 
herunder, men ikke begrænset til perioder med nedetid og/eller reduceret produktion (nedsat 
drift), gør en sådan reduktion nødvendig eller hensigtsmæssig. Der kan eksempelvis være tale 
om (helt eller delvis) tekniske nedbrud, hvad enten det skyldes egenskaber ved den leverede 
halm, forhold vedrørende anlægget eller dets betjening, teknisk begrundet behov for at an-
vende anden type biomasse, eller udefrakommende forhold. Parterne skal herefter i fælles-
skab søge at opnå en løsning, der bidrager til at afbøde virkningerne af den reducerede mod-
tagelse af halm mest muligt. Der kan eksempelvis være tale om at give de pågældende leve-
rancer fortrinsret i det kommende leveringsår. Såfremt dette ikke er muligt, eller ikke er muligt 



9 
 

i fuldt omfang, eksempelvis som følge af omfanget af de tekniske forhold og/eller som følge 
af, at REFA har afholdt nyt udbud, og derfor ikke kan udskyde aftagerpligten eller ikke kan 
udskyde aftagerpligten i fult omfang, er REFA ansvarsfri. 
 
REFA tilstræber, at alle nødvendige reduktioner i halmmodtagelse fordeles i samme forhold 
på alle halmleveringskontrakter til MSK. 
 
REFAs eventuelle erstatning af leverandørernes meromkostninger forudsætter, at REFA ikke 
har levet op til ovenstående forpligtelser, og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 20% 
af kontraktsummen pr. leveringsår. 

9.1 Forhøjelse ud over den samlede udbudte mængde 
 
REFA kan uden at foretage nyt udbud tilbyde at øge mængden i de enkelte halmleveringskon-
trakter med op til 15 %. En sådan anmodning om at forhøje halmkontrakter skal fremsendes 
til samtlige leverandører, som har fået tildelt kontrakt under denne licitation. Leverandørerne 
anmodes om skriftligt at vedstå de tilbudte priser, eftersom leverandøren ikke har mulighed 
for at ændre sine oprindelige priser. Udvælgelse af de leverandører, som herefter får forhøjet 
deres halmleveringskontrakt, sker efter samme proces som beskrevet i ”Sådan foregår udbud-
det”, afsnit 3.6.1. 

9.2 Forhøjelse som følge af manglende levering 
 
REFA kan på tilsvarende vis tilbyde at forhøje mængden i en enkelt halmleveringskontrakt med 
op til 15 %, såfremt en eller flere andre halmleverandører ikke leverer den aftalte volumen. I 
så fald fremsendes anmodning om kontraktudvidelse alene til den/de leverandører, som alle-
rede har været i stand til at levere de aftalte mængder.  

§ 10: Afvisekriterier 
 
REFA er berettiget til, men ikke forpligtet til, at afvise en halmleverance forstået som et helt 
læs halm, hvis 
- 2 eller flere halmballer afviger fra størrelseskriteriet (jf. Halmvejledning pkt. 1.3)  
- 2 eller flere halmballer er for fugtige (jf. Halmvejledning pkt. 1.6)  
- 2 eller flere halmballer er deforme eller skæve (jf. Halmvejledning pkt. 1.6) 
- 2 eller flere halmballer mangler halmbånd eller halmbånd er møre (halmballer uden yder-

snor afvises altid)  
- 2 eller flere halmballer ved visuel bedømmelse afviger fra normal tilfredsstillende kvalitet, 

f.eks. overfladefugt, snelag, forrådnelse, slag af spånpladelignende karakter m.v.  
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Såfremt kun en enkelt halmballe afvises på grund af en af de ovennævnte mangler, kan et 
halmsæt (2 halmballer placeret over hinanden) afvises. Der sker kun afregning for den af kraft-
varmeværket modtagne mængde halm. 
 
REFA er desuden berettiget til, men ikke forpligtet til, at afvise en halmleverance forstået som 
et helt læs halm, hvis 
- halmballerne ikke er tildækket med net (jf. Halmvejledning pkt. 1.6)   
- halmballerne ikke er læsset rigtigt (jf. Halmvejledning pkt. 1.5)  
- halmballerne indeholder ikke-brændbart materiale  
 
Såfremt leverandøren er uenig i en afvisning, skal leverandøren protestere herimod på ste-
det i forbindelse med afvisningens gennemførelse. I modsat fald anses afvisning som god-
kendt af leverandøren. 
 
Halmtransporten kan endvidere blive afvist, hvis:  
- øvrige af de i denne kontrakt eller tilhørende Halmvejledning nævnte betingelser ikke er 

opfyldt  
- hvis det på nogen måde kan dokumenteres / sandsynliggøres, at leverancen i forbindelse 

med fremstilling, transport, levering eller på anden måde har været i strid med dansk lov-
givning  

- lokale miljø- eller sikkerhedsbestemmelser ikke efterkommes  
- anvisninger fra MSK’s personale ikke efterkommes.  
 
Såfremt en halmleverance eller enkelte halmballer bliver afvist, betyder det, at leverandøren 
ikke har krav på betaling for den afviste halm og selv må afholde alle omkostninger i forbin-
delse med oprydning og bortskaffelse af den afviste leverance, herunder tildækning af den 
afviste halm med net. 

 
Kun halm, som er accepteret modtaget på MSK, indgår i opgørelsen af, hvorvidt den aftalte 
mængde er leveret. 

§ 11: Reduktion af den aftalte mængde som følge af vejrlig  
 
Leverandøren kan med begrundelse i halmknaphed som følge af vejrlig få reduceret den 
mængde halm, som leverandøren er forpligtet til at levere i et leveringsår, idet der kan ske en 
reduktion ned til 80 % af den aftalte årlige mængde. REFA skal senest den 1. oktober modtage 
skriftlig meddelelse om den ønskede reduktion for det aktuelle leveringsår. Ønsket om reduk-
tion skal godkendes skriftligt af REFA og er først gældende, når REFA har udarbejdet et tillæg 
herom til nærværende kontrakt. 
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Overskrides denne tidsfrist, er leverandøren forpligtet til at levere i henhold til den indgåede 
kontrakt; det vil sige levering af hele den aftalte mængde i leveringsåret.  
 
I tilfælde af reduktion skal leverandøren betale en kompensation til REFA på 80,00 kr. eksklu-
sive moms pr. ton halm, som den årlige mængde er reduceret med.  Kompensationen bliver 
fratrukket i afregningen af leverandørens halmleverancer for oktober måned eller de nærmest 
efterfølgende måneder med levering og afregning. 
 
I tilfælde af reduktion fraskriver leverandøren sig samtidig muligheden for på et senere tids-
punkt at levere den mængde, som der er reduceret med til REFA. REFA er således ikke forplig-
tet til at aftage denne mængde på et senere tidspunkt.  

§ 12: Force majeure 
 
Parterne hæfter ikke, når der efter aftalens indgåelse indtræder force majeure, jfr. den til en-
hver tid gældende obligationsretlige definition herpå.  
 
Ved force majeure forstås derudover i denne kontrakt følgende omstændigheder, som par-
terne ikke er herre over: brand i leverandørens halmlagre, fejl eller havarier på kedler og/eller 
modtageanlæg eller lignende på værket, der umuliggør eller reducerer mulighederne for at 
modtage og forbrænde halmen. 
 
Generel mangel på halm inden for det samlede geografiske område Lolland, Guldborgsund og 
Vordingborg Kommuner som følge af usædvanligt våde vejrforhold under bjergning af halm 
kan betragtes som force majeure. Det er i denne forbindelse en nødvendig men ikke tilstræk-
kelig betingelse, at der i perioden fra d. 1. august til den 1. oktober er faldet minimum 200 mm 
nedbør i bjergningsområdet (som opgjort af Danmarks Meteorologiske Institut). 
 
Såfremt leverandøren i forhold til REFA optræder som mellemhandler, f.eks. ved at have ind-
gået halmleveringskontrakter, hvor den samlede kontraktmængde overstiger halmmængden 
fra leverandørens egne jorder, er det en nødvendig men ikke tilstrækkelig betingelse for leve-
randørens påberåbelse af force majeure i relation til halm der ikke stammer fra leverandørens 
egne jorder, at endelig og bindende aftale om denne halm er indgået før halmsæsonens start 
d. 1. august. 
 
Såfremt en leverandør påtænker at påberåbe sig force majeure som følge af generel mangel 
på halm med baggrund i usædvanligt vejrlig, skal det ske skriftligt til REFA senest 1. oktober i 
det pågældende leveringsår. 
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Foreligger der force majeure, fritages hver af parterne helt eller delvis for deres leveringsfor-
pligtelse eller aftagepligt. Den part, der vil påberåbe sig force majeure, skal uden ugrundet 
ophold skriftligt underrette den anden part om dens opståen og forventede ophør. Årsagen 
til force majeure skal skriftligt dokumenteres.  
 
Såfremt værket reducerer de modtagne mængder halm, vil REFA tilstræbe, at denne reduktion 
sker forholdsmæssigt for alle leverandører. Når årsagen til force majeure er fjernet, genopta-
ges leverancerne.  

§ 13: Overdragelse 
 
Kontrakten kan ikke overdrages til andre uden REFAs samtykke.  
 
For at sikre REFAs halmleverancer er leverandøren i forbindelse med ejendomsoverdragelse 
(salg eller forpagtning) forpligtet til at sørge for, at den nye ejer indtræder i leverandørens 
rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt.  
 
REFA er berettiget til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser efter aftalen til en 
anden juridisk person, når overdragelsen er en følge af, at REFA overdrager de aktiviteter, 
som aftalen knytter sig til. REFA meddeler leverandøren, hvornår overdragelsen gennemfø-
res samt øvrige oplysninger, der er nødvendige, for at parterne kan opfylde deres rettighe-
der og pligter efter aftalen. 

§ 14: Bæredygtig halm 
 
Energiministeriet har udarbejdet regler om bæredygtighed og reduktion af drivhusgasser for 
biomasse til energiformål. REFA accepterer KUN leverancer af halm fra arealer, der lever op 
til disse regler. 
 
I forbindelse med tilsyn efter reglerne skal leverandøren give REFA eller andre adgang til sin 
ejendom og faciliteter, således at der kan gennemføres kontrol af dyrkningsforholdene, her-
under at de til enhver tid gældende regler i ’Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav 
til besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsel til energiformål’ overholdes. 
 
Det er derfor et særskilt krav for levering af halm til REFA, at leverandøren underskriver den 
til enhver tid gældende tro- og love-erklæring om bæredygtig brændsel og opfylder de krite-
rier, som er angivet heri. 

§ 15: Misligholdelse  
 
Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt, er den an-
den part berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel samt gøre misligholdelsesbeføjelser 
gældende efter dansk rets almindelige regler herom.  
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Såfremt misligholdelsen ikke kan betegnes som væsentlig, er den anden part dog alene beret-
tiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel. En sådan opsigelse fratager ikke den 
opsigende part dennes ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende efter dansk rets al-
mindelige regler herom.  
 
Gentagne forsøg på levering af halm, som må afvises, eller gentagne tilfælde af manglende 
overholdelse af aftalte leveringstidspunkter betragtes som en væsentlig misligholdelse. 

§ 16: Genforhandling og tvistløsning 
 
Hvis der sker ændringer i lovgivning eller administrativ praksis, som væsentligt ændrer de for-
udsætninger, som parterne har indgået aftalen på baggrund af, og som har væsentlig økono-
misk betydning for én af parterne, kan én part anmode den anden part om at aftalen genfor-
handles. Parterne skal i så fald loyalt deltage i forhandlinger med henblik på at tilpasse aftalen 
for at imødegå disse ændrede forhold. 
 
Denne aftale er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne 
aftale, skal afgøres efter gældende regler for behandling af civile retssager ved de almindelige 
domstole, idet der er værneting ved REFAs hjemting ved Byretten Nykøbing Falster, hvilket 
dog ikke er til hinder for sagens henvisning til Østre Landsret eller Sø- og Handelsretten efter 
de til enhver tid gældende regler herom. 

§ 17: Ikrafttræden, underskrift og returnering  
 
Kontrakten træder i kraft, når kontrakten er underskrevet af begge parter.  
 
 
 
 
Dato:       Dato:   
 
 
________________________                        ______________________ 
Leverandør                          REFA  
 
 
 
 
 
 
Bilag 1: REFA Halmvejledning 2023 (ikke vedhæftet) 
 
Bilag 2: Leverandørens udfyldte tilbudsliste (ikke vedhæftet) 
 



REFA Maribo-Sakskøbing 
Kraftvarmeværk A/S 
Halmvejledning 2023 
Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning

Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk 
Tømmervej 1 
4990 Sakskøbing 
Telefon 54 74 36 01 

1. udgave – marts 2022



Generel information ved halmleverance 

Åbningstider for levering af halm på Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk, 
Tømmervej 1, 4990 Sakskøbing: 
Mandag – torsdag: 7.15 - 14.15 
Fredag: 7.15 - 11.15 

Telefon halmkoordinator: 
Telefon kontrolrum: 

24 89 58 33 
54 74 36 01 

Mandag – torsdag: 7.00 – 15.00 
Fredag: 7:00 – 12.00 

Afvigelse fra normal åbningstid skal aftales med halmhåndteringspersonalet. 

Alkohol og euforiserende stoffer 
På Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk (MSK) er det forbudt at medbringe, 
indtage eller være påvirket af alkohol og euforiserende stoffer. Overtrædelse 
medfører bortvisning! 

Rygepolitik 
Tobaksrygning er forbudt overalt, også i førerhuse på kørende materiel. 
Det er tilladt at ryge udendørs, hvor der er placeret askebægere, ved hoved- 
indgang, ved værksted og ved vejekontorerne. 

Fotografering 
Må kun ske efter særlig tilladelse. 

Miljø- og sikkerhedsregler 
REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S er miljø- og 
arbejdsmiljøcertificeret i henhold til ISO 14001. 

Alle medarbejdere og leverandører, der arbejder på MSK, skal overholde 
gældende Miljø- og Arbejdsmiljølovgivning samt REFA MSK´s skærpede 
regler. 

Indvejning 
Ved indvejning skal leverandøren indtaste det af MSK tildelte leverandør- 
nummer. 
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Oversigt over Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk 

Trafikforhold 
Al kørsel til og fra halmlade skal ske via vejen rundt om kraftvarmeværket. 
(Korrekt kørselsretning er markeret med røde pile på oversigtskortet). 
Det er ikke tilladt at benytte vejen mellem halmlade og blokbygning 
- markeret på tegningen med 

Max. 20 km/t. på værkets område 
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1. Leveringsbetingelser 
Det er til enhver tid halmtransportørens pligt at overholde færdselslovens krav ved 
transport af halm, herunder men ikke begrænset til køretøjets konstruktion, indretning og 
dimensioner. 

Ligeledes skal halmtransportøren sikre, at transporteret gods ikke tabes på vejen – 
herunder ved som minimum at fastgøre halmballerne forsvarligt med stropper. 

Tvangsruter som angivet i miljøgodkendelsen for MSK skal følges. Ved kørsel på Maribo 
Sakskøbing Kraftvarmeværks område skal der, i henhold til anlæggets miljøgodkendelse, 
være net på vognene, dette skal som minimum dække siderne på vognene, jfr. pkt. 1.2. 

1.1 Køretøjer 
Alle køretøjer, som færdes i halmlagre, skal være forsynet med gnistfang. De anvendte 
vogntog skal overholde færdselslovens krav for køretøjer, som transporterer halm mellem 
leverandørs anlæg og Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværk og retur. 

Vogntogene skal udformes således, at aflæsning af halmballerne kan foregå sikkert og 
uhindret og under hensyntagen til de lokale forhold. Enhver forurening af vejområdet skal 
undgås. Alle vogntog skal efter aflæsning rengøres af leverandøren inden udkørsel fra 
aflæsningsstedet. Evt. miljøkrav i forbindelse med transport påhviler leverandøren. 

1.2 Halmtransport 
Alle halmtransporter skal være med fast og plan bund. For at undgå halmspild skal 
vogntogene (ved kørsel på Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværks område) køre med net, 
der som minimum dækker siderne på vognene. 

Nettet skal gå fra vognbunden og op til 0,5 m. fra toppen af læsset, og maskestørrelsen 
må ikke være større end 30 mm. Nettet må først løsnes og fjernes når vogntoget holder i 
halmladen. 

Halmtransporterne skal være udstyret på en sådan måde, at leverandøren 
selvstændigt og uden hjælp fra modtageværkets personale skal kunne aftrække nettet 
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med alle regler på området. 

Før udkørsel fra lagerbygninger modtager leverandøren efter aftale en kvittering for 
læsset med følgende oplysninger: 

- dato og klokkeslæt 
- leverandør 
- halmtype 
- halmens vægt i kilo 
- halmens vandindhold i % 
- vejeseddelsnummer 
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1.3 Halmballernes størrelse 
Halmballerne leveres som storballer med følgende dimensioner: 

Bredde: 
Højde: 
Længde: 
Vægt: 

Min. 115 cm, maks. 125 cm 
Min. 125 cm, maks. 130 cm 
Min. 225 cm, maks. 255 cm*) 
Min. 400 kg, maks. 700 kg 

*) Der tilstræbes så lille variation i længden som overhovedet muligt. 

1.4 Halmballernes fugtighed 
Halmballerne skal have så lavt fugtindhold som muligt. 

1.4.1 Måleudstyr 
Fugtmåling foretages med håndholdt spyd måleudstyr, type "FarmerTronic Haymatic 
Digital". Udstyret serviceres og kalibreres en gang årligt i henhold til fabrikantens 
anvisning. Kalibreringscertifikater forefindes i begge halmkontorer.  
REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk er berettiget til at udskifte måleudstyret i 
tilfælde af, at der fremkommer nye og mere nøjagtige måleinstrumenter og/eller 
målemetoder til bestemmelse af vandindhold. 
  
1.4.2 Målemetoder 
Vandindholdet i et læs halm kontrolleres inden aflæsning ved indstikning af fugtmålespyd 
minimum 10 steder pr. transport. REFA MSK er berettiget til at foretage yderligere 
målinger af fugtigheden efter ønske og foretage disse målinger på steder efter eget valg. 

Der måles ikke i de yderste 5 cm af halmballen. 

1.4.3 Beregning af fugtindhold 

Vandindholdet i et læs halm til afregning bestemmes som et gennemsnit af de gennem- 
førte fugtmålinger. Resultatet af målingerne indlæses i værkets registreringssystem, og af- 
regning sker på baggrund heraf. 

1.4.3 Afvisning af halm 

Forekommer der våde eller rådne områder, f.eks. konstateret visuelt eller ved en enkelt- 
måling med over 22 % fugtighed, foretages i alt 3 målinger til konstatering af halmballens 
gennemsnitlige vandindhold. Målepunkterne skal have en indbyrdes afstand på mindst 30 
cm og må ikke ligge på en lodret akse i forhold til hinanden (se figuren nedenfor). 

Ligger det gennemsnitlige vandindhold i en halmballe over 22 %, er REFA MSK berettiget 
til at afvise denne. Af hensyn til kranens arbejde i halmladen afvises altid et lige antal 
halmballer. 
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1.5 Læsning af halmballerne 
Halmballerne skal læsses i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler, og som  
beskrevet for kraftvarmeværket herunder. 

1.5.1 Læsning af halmballer til Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk 
Halmballerne skal læsses med 8-24 baller pr. transport som følger: 
- 8-24 halmballer på forvogn og hænger 
- 20-24 halmballer på trailer med plant og vandret lad på langs af vognen omkring  

vognens langsgående centerlinie 
- Kun i 2 lag og med samme antal halmballer i hvert lag således, at der ikke er 

forskyd- ninger mellem halmballerne 
- Halmballerne skal stå på båndene og med afstand således, at truckens gafler 

kan komme omkring halmballerne uden at ødelægge snore 
- Halmballer med misfarvning skal vende med den misfarvede side opad 
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Ved ankomst til halmlade 
REFA MSK sørger for udtagelse af fugtprøve og bestemmelse af vand- procent. 

Leverandøren tager nettet af. Net-aftagningen samt løsning af stropper må først 
på- begyndes, når fugtprøven er endeligt afsluttet og skal kunne udføres af én 
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Ved ankomst til halmlade (forsat) 
Løse net, stropper og andet surringsgrej lægges sammen og placeres mellem 
vognen og traktoren og ikke i aflæsningsområdet. 

Aflæsning af halm 
REFA MSK foretager halmaflæsning med gaffeltruck. Halmballerne skal derfor stå 

med passende afstand, så truckens gafler kan komme omkring halmballerne uden 
at ødelægge snorene. Snorene skal altid vende opad. 
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Aflæsning af halm (forsat) 
Det er STRENGT FORBUDT og forbundet med livsfare at opholde sig på ladet, ved 
siden af ladet eller i aflæsningsområdet, når trucken er i drift. Ophold under 
aflæsningen skal foregå i det afmærkede område eller i førerkabinen. 

Oprydning og vejeseddel 
Når aflæsning af transporten er færdig, og trucken er standset, kan rengøring 
påbegyndes. Ladet skal fejes rent. 
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Oprydning og vejeseddel (forsat) 
Stigerne ved autoværnet skal benyttes til op- og nedstigning af ladet. 

Efter endt rengøring lægges eventuelle løse net, stropper m.m. tilbage på vognen, og 
vejesedlen afhentes ved vejestander. 

1.6 Afvisningskriterier 
Overskrider 2 eller flere halmballer i en halmtransport nedenstående grænser og 
krav, er REFA MSK berettiget til, men ikke forpligtet til, at afvise hele 
halmtransporten. 

- 2 eller flere halmballer, der indeholder over 22 % vand. 
- 2 eller flere halmballer, hvis længde er under 225 cm eller over 255 cm. 
- 2 eller flere halmballer, hvis ydersnore mangler. 
- 2 eller flere halmballer, der er deforme eller skæve. 
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Afvisningskriterier (forsat) 
2 eller flere halmballer med mørke/sorte pletter/striber med råd i bund eller top. 
2 flere halmballer, som indeholder våde eller rådne pletter (våde pletter er 
steder med over 22 % fugt). 

Såfremt kun 1 halmballe pr. læs lider af en af ovennævnte mangler, så kan Kraft- 
varmeværket afvise denne balle + af 1 yderligere halmballe (et halmsæt). 

Se desuden ”Øvrig beskrivelse” under pkt. 1.8 
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Afvisningskriterier (forsat) 

Halmtransporten kan endvidere blive afvist, hvis: 
- Nettet er ikke intakt. Maskestørrelse max. 30 mm. 
- Halmballer står for tæt sammen på vognen. 

- Halmballer er vendt forkert, så snorene ikke vender opad. 

Halmtransporten kan endelig blive afvist, hvis: 

- Lokale miljø-eller sikkerhedsbestemmelser ikke efterkommes. 
- Anvisninger fra Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværks personale ikke efterkommes. 
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1.7 Anbefalinger 
For at forbedre arbejdsmiljøet anbefaler Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk, at alle 
halmtransporter anvender rullenet. 

Halmballer tørret maskinelt, bør tørres umiddelbart efter presning. 
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1.8 Produktbeskrivelse halm 

Halm til REFA MSK kan bestå af en af følgende typer: 

Kornhalm 
Halm fra rug, hvede, byg, havre og triticale. 

Frøgræs 
Halm fra frøgræs. Frøgræs kan alene afleveres efter forudgående aftale om tidspunkt 
og mængde for det enkelte læs. 

Rapshalm 
Halm fra raps. 

Øvrig beskrivelse 
Halm, der leveres, skal være presset. Halmen må tidligst leveres 2 dage efter presning. 
Halmen må ikke være snittet, inden den presses i halmballer. Alle 
bånd skal være intakte. 
Halmen forudsættes fri for større fremmedlegemer og må ikke være tilsat ammoniak el-
ler andre kemikalier efter presning. 
Halmen må ikke være eller have været angrebet af råd og svamp pga. risiko for 
toxindannelse. 
Der accepteres kun hele vognlæs af de enkelte halmtyper. 
Halmen skal være så tør som muligt. Afregning foretages med udgangspunkt i et 
vandindhold på 13 %. 
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Chauffør-sikkerhed 
For din egen og dine kollegaers skyld skal du læse og følge disse 
sikkerhedsregler. 
Nye chauffører må ikke komme alene på værket første gang. 
Max. hastighed på Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk er 20 km/t. 
Ved ethvert uheld skal du kontakte personalet i vejekontorerne. 
Det er ikke tilladt at indtage eller være under påvirkning af alkoholiske 
drikke eller euforiserende stoffer under ophold på Maribo-Sakskøbing 
Kraftvarmeværk. 
Dette gælder også ved ophold i køretøjer. 
 

Du skal vide, at…. 
• for at undgå ulykker er det nødvendigt, at du læser og følger 

anvisningerne i denne informationsvejledning. 
• Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk stiller store krav til sikkerheden 

for eget personale såvel som de, der gæster vores virksomhed. 
• Der skal benyttes sikkerhedssko. 
• Ved gentagne overtrædelser af vores miljø- og sikkerhedsregler vil 

du blive bortvist fra vores virksomhed. 
• Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværks sikkerhedsorganisation er 

også til for dig. Spørg, hvis du er i tvivl. 
 

Kontakt os på tlf. 54 74 36 01 
 
• Din arbejdsgiver og du som chauffør har ansvaret for, at 

køretøjerne er forsvarligt indrettede og klar til brug. 
• Du skal til enhver tid udvise SIKKER ADFÆRD på Maribo-Sakskøbing 

Kraftvarmeværk. 
• Henvisninger og anvisninger fra værkets personale skal følges. 
• Hvis du var TÆT PÅ med et uheld, så fortæl det til os, så vi 

kan forebygge, at det ikke sker for andre. 
 

 



Du kan selv bestemme størrelsen på den tilbudte mængde, dog således at 
tilbudet eller tilbuddene samlet er på min. 100 ton og max. 1500 ton pr. 
leveringsår.

Du kan finde udbudsmaterialet, herunder tilbudsliste og kontraktudkast 
på www.refaenergi.dk. Du kan også få materialet tilsendt ved at rette 
henvendelse til info@refaenergi.dk eller telefon 54 84 14 00.

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan skriftligt rettes til
info@refaenergi.dk. REFA Biomasseindkøb vil i anonymiseret form
offentliggøre spørgsmål og svar på hjemmesiden www.refaenergi.dk.

Der vil blive indgået aftaler ud fra tilbud med laveste pris.

Tilbud kan fremsendes pr. brev eller pr. mail. 

Brev sendes til: REFA Biomasseindkøb, Energivej 4, 4800 Nykøbing Falster.
Brevet skal være tydeligt mærket med teksten ”Tilbud på halm” på forsiden 
af kuverten og vedlagt underskrevet tilbudsliste.

Mail sendes til halm@refaenergi.dk. Mærk emnefelt med ”tilbud på halm”
og vedhæft underskrevet tilbudsliste.

Tilbud skal være os i hænde senest onsdag den 15. april 2020 kl. 12.00.

REFA Biomasseindkøb planlægger at kunne fremsende kontrakter eller 
meddele afslag på tilbud senest en uge efter tilbudsfristens udløb. 

Vi ser frem til et godt samarbejde. Sammen skaber vi god energi.

Udbuddet omfatter kun levering an værk. Følgende aftale vil kunne indgås:

REFA Biomasseindkøb er et indkøbsselskab, der er 100 procent ejet af REFA Energi Holding A/S. 
REFA Biomasseindkøb forestår indkøb af brændsler til REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk, 
REFA Gedser Fjernvarme, REFA Horbelev Fjernvarme, REFA Stubbekøbing Fjernvarme og Nykøbing F. 
Biomasseværk. REFA Energi Holding A/S fyrer med i alt ca. 60.000 ton halm og ca. 21.000 ton træflis 
om året. 

REFA Energi ·  Energivej 4, 4800 Nykøbing F.  ·  Telefon 54 84 14 00  ·  refaenergi.dk

Nyt halmudbud
fra REFA

HALMLEVERANDØR

1. august 2020 til 31. juli 2021 af 1 års varighed.
Tilbud skal mindst omfatte 100 ton 

1. august 2020 til 31. juli 2023 af 3 års varighed.
Tilbud skal mindst omfatte 100 ton pr. år

REFA køber kornhalm
REFA Biomasseindkøb udbyder hermed 
aftaler om levering af halm til Maribo-
Sakskøbing Kraftvarmeværk. 

Nyt halmudbud
fra REFA Energi

HALMLEVERANDØR

REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk er 100 procent ejet af REFA Energi 
Holding A/S. Holdingselskabet ejer også REFA Gedser Fjernvarme, REFA 
Horbelev Fjernvarme og REFA Stubbekøbing Fjernvarme og Nykøbing F. 
Biomasseværk. REFA Energi Holding A/S fyrer med i alt ca. 60.000 ton halm 
og ca. 21.000 ton træflis om året.

Scan koden

Vi ser frem til et godt samarbejde.
Sammen skaber vi grøn energi.

REFA køber halm 
REFA Maribo-Sakskøbing
Kraftvarmeværk A/S udbyder hermed
aftaler om levering af halm til MSK

MINIMUM 100 TONS, MAKSIMUM 1.500 TONS
Udbuddet omfatter kun levering an verk for 1 og 3 års kontrakter gældende 
fra  1. august 2023. Du kan selv bestemme størrelsen på den tilbudte 
mængde, dog således at tilbuddet eller tilbuddene samlet er på min. 100 ton 
og max. 1.500 ton pr. leveringsår. 

Du kan finde udbudsmaterialet herunder tilbudsliste og kontraktudkast på 
www.refa.dk/halmudbud. Du kan også få materialet tilsendt ved at
rette henvendelse til info@refaenergi.dk eller telefon 54 84 14 00 - tast 3. 
Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan skriftligt rettes til
info@refaenergi.dk. REFA MSK vil i anonymiseret form offentliggøre 
spørgsmål og svar på hjemmesiden www.refa.dk/halmudbud.

Der vil blive indgået aftaler ud fra tilbud med laveste pris.

TILBUD KAN FREMSENDES PR. BREV ELLER PR. MAIL
Brev sendes til: REFA MSK, Energivej 4, 4800 Nykøbing Falster. Brevet skal 

på halm” på forsiden af kuverten være tydeligt mærket med teksten ”Tilbud 
og vedlagt underskrevet tilbudsliste.

Mail sendes til halm@refaenergi.dk. Mærk emnefelt med ”Tilbud på halm” 
og vedhæft underskrevet tilbudsliste.

Tilbud skal være os i hænde senest fredag 17. marts 2023 kl. 12.00.

REFA MSK planlægger at fremsende kontrakter eller meddele afslag på 
tilbud senest 2 uger efter tilbudsfristens udløb.
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