
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. 
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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.




