
Holeby Fjernvarme A.m.b.a. køber hvedehalm i overensstemmelse med nedenstående 
bestemmelser. 
 
For udbuddet gælder også de bestemmelser, som fremgår af tilbudsliste, leveringsbetingelser og udkast 
til kontrakt, der findes her på hjemmesiden. 
 
 
Udbudsbetingelser: 
Tildeling af kontrakter sker efter tildelingskriteriet laveste pris. 
 
Leveringsperioden er 1. august 2023 til 31. juli 2024.  
 
Den tilbudte mængde halm ved dette udbud skal minimum være på 100 tons. Tilbudsprisen er en 
enhedspris (pris pr. ton), hvorfor tilbudsgiver er forpligtet til at levere en mindre mængde halm end den 
tilbudte mængde til enhedsprisen. 
 
Der modtages kun hvedehalm fra lade, det vil sige ikke fra stak. 
 
Der modtages kun hvedehalm, som opfylder de af myndighederne fastsatte regler om bæredygtighed og 
reduktion af drivhusgasser for biomasse til energiformål, jfr. kontraktens § 6. 
 
Tilbudspris pr. ton skal anføres med udgangspunkt i halm med et fugtindhold på 17 %. Den mængde, der 
afregnes for, reguleres i forhold til det aktuelle vandindhold målt ved leveringen, jfr. kontraktens 
bestemmelser om afregning, § 4.  
  
I prisen skal være indregnet alle tilbudsgivers omkostninger herunder til produktion af halmen, oplagring 
af halmen mv. 
 
Anvendelse af den af Holeby Fjernvarme udarbejdede tilbudsliste er obligatorisk, og alle relevante felter 
skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudslisten skal afleveres fysisk på Energivej 4, 4800 Nykøbing F. eller 
sendes pr. mail til info@holebyfjernvarme.dk. Tilbudslisten skal være Holeby Fjernvarme i hænde senest 
den 21. april 2023, kl. 12.00 - i modsat fald er tilbuddet ugyldigt. Kun hvis Holeby Fjernvarme i helt 
særlige tilfælde skønner, at alle relevante oplysninger på anden vis, er modtaget inden tilbudsfristens 
udløb kan et tilbud, som ikke er indleveret på Holeby Fjernvarmes tilbudsliste, indgå i tilbuds-
evalueringen. 
 
Holeby Fjernvarme forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste 
alle indkomne tilbud. 
 
Tilbudsgiver skal angive det antal læs, som han har mulighed for at levere pr. dag. 
  
Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 60 kalenderdage regnet fra den af Holeby Fjernvarme fastsatte 
seneste frist for at afgive tilbud. 
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KONTRAKT OM LEVERING AF HVEDEHALM 

 
 

§ 1. Parterne 
 
Mellem  
 
Holeby Fjernvarme A.m.b.a. 
Industrivej 1  
4960 Holeby 
CVR.:  62082313 
 
som køber og      
 
Navn:  XXXXXXXXXX   
Adresse: YYYYYYYYYYY   
Postnr./by: ZZZZZZZZZ  
 
CVR-nr.:  QQQQQQQ  
 
som leverandør     
 
er indgået følgende kontrakt om levering af hvedehalm til Holeby Fjernvarme A.m.b.a. 
 

§ 2. Kontraktens omfang og gyldighed 
 

Stk. 1 Kontrakten træder i kraft den 1. august 2023 og er inkl. eventuelle 
tillægspåtegninger – uopsigelig til og med 31. juli 2024. 
 
Udover de i nærværende kontrakt angivne bestemmelser, reguleres kontraktforholdet 
af de til enhver tid gældende ”Leveringsbetingelser for halm” pt. versionen fra marts 
2023. Et eksemplar af leveringsbetingelserne er udleveret til leverandøren.  
 
I tilfælde af konflikt mellem kontrakten og leveringsbetingelserne, er det kontraktens 
bestemmelser der gælder. 
 
Stk. 2. Leverandøren er i perioden forpligtet til at levere og Holeby Fjernvarme 
A.m.b.a. er forpligtet til at aftage følgende halmmængde:  
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Hvedehalm: 
XXXX ton i perioden 1/8 2023 – 31/7 2024. 
 
Leveret i Hestonballer og i overensstemmelse med leveringsbetingelsernes pkt. 2. 
 
Stk.3. Leverandøren er forpligtet til at modtage asken frit leveret efter leverings-
betingelsernes pkt. 3. Vandindhold 0,0 – 17,0 %. Varmeværket fastsætter dato for 
returnering af asken. 
 
Askeanalyser krævet af myndighederne foretages på varmeværkets foranledning og 
for varmeværkets regning. Varmeværket udtager og analyserer askeprøver i henhold 
til gældende bestemmelser samt indhenter godkendelse af og betingelser for 
askeudbringning. Varmeværket udleverer askedeklaration. 
 
Leverandøren er forpligtet til at overholde givne tilladelser og betingelser for 
opbevaring og udbringning af asken.  
 
Såfremt asken ikke kan opbevares og udbringes i overensstemmelse med gældende 
regler og udbringningstilladelser kan værket forlange kontrakten opsagt med 3 
måneders varsel til den 1. i en måned. 
      

§ 3. Særlige vilkår 
           
Der modtages KUN halm fra lade og dermed IKKE fra stak. 
 

§ 4. Pris og afregning 
 

Stk. 1. Den samlede pris (inkl. returaske) for leveringsåret 2023 - 2024 (01.08.2023 - 
31.7.2024) er fastsat til kr. XXXX,00 (ekskl. moms) pr. ton halm ved et vandindhold 
på 0,0-17,0 %.  
 
Stk. 2. Ved vandprocent fra 17,1 til og med 18,0 reduceres den indvejede mængde 
halm med 0,2% pr. 0,1% vand. 
Ved vandprocent fra 18,1 til og med 20,0 reduceres den indvejede mængde halm med 
0,4% pr. 0,1% vand. 
 
Stk. 3. Opgørelse over leverede halmmængder korrigeret for vandindhold foretages af 
Holeby Fjernvarme den sidste hverdag i måneden. Købesummen for halmleverancer 
forfalder til betaling med løbende måned + 15 dage. Hvis den 15. i måneden er en 
lørdag, søndag eller helligdag, betales der den følgende hverdag. 
 
Købesummen for halmleverancer skal kunne overføres til et dansk pengeinstitut. 
 



 

Halmkontrakt  Holeby Fjernvarme A.m.b.a.  2023 

 
§ 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 kontrakten. 
 
Fører forhandlingerne ikke til et resultat, kan forholdet indbringes for voldgift jf. 
leveringsbetingelserne pkt. 4. 
 

§ 6. Bæredygtighed 
 
Energiministeriet har udarbejdet regler om bæredygtighed og reduktion af 
drivhusgasser for biomasse til energiformål. Holeby Fjernvarme accepterer KUN 
leverancer af halm fra arealer, der lever op til disse regler. 
 
I forbindelse med tilsyn efter reglerne skal leverandøren give Holeby Fjernvarme eller 
andre adgang til sin ejendom og faciliteter, således at der kan gennemføres kontrol af 
dyrkningsforholdene, herunder 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 Holeby Fjernvarme, at 
leverandøren underskriver den til enhver tid gældende tro- og love-erklæring om 
bæredygtig brændsel og opfylder de kriterier, som er angivet heri. 
 

§ 7. Fortrolighed 
 
Parterne er indforstået med, at indholdet er fortroligt og derfor ikke må meddeles til 
udenforstående.  
 
 
Nykøbing F. den             /            2023 
 
For Holeby Fjernvarme A.m.b.a.:   Leverandør:                     
      
 
____________________________  _____________________________ 
     Formand    
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For levering af halm til Holeby Fjernvarme A.m.b.a. gælder kontrakt for levering af halm 
indgået mellem Holeby Fjernvarme A.m.b.a. og den enkelte leverandør samt nedenstå-
ende.  
 

LEVERINGSBETINGELSER FOR HALM 
Marts 2023 

 
1. Generelt  

    
 

1.1 Aftaleparterne forpligtes til at samarbejde på de vilkår, der er angivet i de enkelte 
aftaler og i nærværende leveringsbetingelser. Med henblik på at opnå det bedst 
mulige samarbejde indkalder varmeværket til møde efter behov. 

 

1.2 Såfremt leverandøren afhænder/bortforpagter sin ejendom inden for aftaleperio-
den, skal aftalen være gældende for ejendommens nye ejer/forpagter, og leveran-
døren er forpligtet til at gøre ejendommens køber/forpagter opmærksom herpå, 
således at denne indtræder i leverandørens rettigheder og forpligtelser i henhold 
til den indgåede aftale og nærværende leveringsbetingelser. 

 
Ved en leverandørs salg af sin ejendom kan aftalen opsiges af den nye ejer med 
et halvt års varsel til udløb den 31. december, uanset bestemmelserne i aftalens 
§ 2. 

 
 Fremleje af aftalen er ikke tilladt. 
 
 

2. Levering af halm 
 
2.1 Halmen må tidligst leveres 2 dage efter presning. Halm til senere levering skal 

køres på lager under tag snarest muligt efter presning.  
 
2.2 Halmen skal for leverandørens regning og risiko leveres til værkets vejer-

bod/vægt i nøje overensstemmelse med leveringsplanen. Halmen skal fragtes 
sikkert og fastspændt, så risikoen for ulykker begrænses mest muligt og i øvrigt 
efter Færdselslovens bestemmelser. 

 
I tilfælde af påbud til værket eller klager over forurening med halm kan værket 
påbyde leverandøren at foretage afdækning med net. Eventuelle omkostninger 
til afdækning afholdes af leverandøren. 



 
 

2 
 

  
  Transportkøretøjer skal være forsynet med gnistfanger og ildslukker. 
 
2.3 Halmen skal være brændbar og skal leveres i storballer af Heston typen principielt 

med dimensionerne: bredde 1,2m * højde 1,3 m * længde max. 2,70 m/min 
2,45 m og vægt 450-550 kg/stk. og alle 6 bånd skal være intakte. (Max. Vægt 
700 kg). MIDI baller modtages indtil videre ikke. 
Hvis halmballen har en dårlig side skal denne vendes opad, så den er synlig. 
Disse baller vil oftest være grænsetilfælde i relation til om de bliver godkendt 
eller afvist. Hvis den mørke kant er tør og fast, er den acceptabel, hvis den mørke 
kant er blød og våd, vil den blive afvist. 

 
 
2.4 Varmeværket udarbejder hvert år en retningsgivende plan omfattende perioder 

for levering af halm. Planen udarbejdes således, at leveringsperioderne i videst 
muligt omfang tager hensyn til de indgåede aftaler. 

 
Den årlige plan tilsendes leverandørerne snarest muligt efter kontrakt indgåelse.  

  
Varmeværket forbeholder sig ret til at ændre planen. Såfremt sådanne ændringer 
medfører en forsinkelse eller en fremskyndelse i forhold til periodedelingen, 
afregnes i henhold til det aktuelle leveringstidspunkt.  

 
Det tilstræbes, at endelig besked om tidspunkt for levering af halm meddeles 
leverandøren med mindst én uges varsel. 

 
2.5 Ved ankomst til varmeværket aflæsses halmen ved varmeværkets foranstalt- 
 ning, men leverandøren/chaufføren skal være behjælpelig hermed. Alle køretøjer 
 skal fejes rene af leverandøren inden udkørsel. 
 
2.6 Varmeværket sørger for vejning ved aflæsning, ligesom varmeværket, med hen- 

blik på afregning, måler vandets indhold. 
 

Vandindholdet kontrolleres ved og under aflæsningen ved indstik af en måleson- 
de af anerkendt fabrikat. Målesonden indstikkes i 20 cm dybde og 10 cm fra 
kanten og mindst 2 steder jævnt fordelt i hver enkelt balle. 

 
Måleapparaturet skal kunne måle lave vandprocenter og i det mindste registrere 
det som laveste afregningsprocent. 

 
Parterne forpligter sig til at være opmærksomme på udviklingen af håndterbare 
metoder til anden og bedre måling at halmens brændværdi. 
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2.7 Der udleveres til leverandøren/chaufføren en vejeseddel med angivelse af 
 dato, leveret mængde og konstateret vandindhold. 
 
2.8 Der accepteres kun halm, der på tilfredsstillende måde kan afbrændes i fyrings- 

anlægget, hvilket afgøres af halmvarmeværket. Da asken skal være fuldbrændt 
indgår også dette i afgørelsen. Sten eller andre fremmedlegemer, der kan be- 
skadige halmvarmeværkets maskindele, må ikke forefindes i den leverede halm. 

 
 

3. Øvrige aftaleforhold 
 
3.1 Værket kan i særlige tilfælde forlange, at leverandøren stiller sikkerhed for op- 
  fyldelse af kontrakten i form af kontant depositum, bankgaranti eller kautions- 
  forsikring for et beløb svarende til 10 % af det årlige aftalebeløb. 
  

Dette vil i givet fald fremgå af leveringsaftalen. 
  

Ved udeblivelser af aftalte leverancer skal værket frit kunne trække på garanti- 
beløbet til dækning af merudgifter til fremskaffelse af halm fra andre leverandør- 
er, subsidiært andet produkt til forbrænding. 

 
3.2 Hver enkelt halmleveringskontrakt er at regne for opfyldt, når der er leveret en 

mængde svarende til den i kontrakten fastsatte mængde, afrundet til nærmeste 
hele læs.  

  
Ved beregning af den mængde, som den enkelte leverandør har leveret, korrige-
res den indvejede vægt med fugtindholdet, som beskrevet i kontraktens § 4. 

 
Uanset ovenstående anses leverandøren dog for at have opfyldt sin leveringsfor-
pligtelse for et leveringsår, når minimum 90 % af den aftalte mængde er leveret 
til varmeværket. Hvis leverandøren ikke er i stand til at opfylde sin leveringsfor-
pligtelse, er varmeværket berettiget til at foretage et dækningskøb. Leverandø-
ren er ansvarlig for at dække varmeværkets meromkostninger, såfremt dæk-
ningskøb sker til en pris, som er højere end leverandørens tilbudspris. Leveran-
dørens erstatning af varmeværkets meromkostninger kan maksimalt udgøre et 
beløb svarende til 20 % af kontraktsummen pr. leveringsår.   

 
Varmeværket anses for at have opfyldt sin aftageforpligtelse, når minimum 90 
% af den aftalte mængde er aftaget fra leverandøren. Hvis varmeværket ikke er 
i stand til at opfylde sin aftageforpligtelse, vil den resterende mængde blive over-
ført til levering i det efterfølgende leveringssår, til samme pris, som den der var 
aftalt året før.  
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I tillæg til foranstående bestemmelser er varmeværket dog til enhver tid beretti-
get til at reducere den i henhold til halmleveringskontrakterne aftalte mængde, 
såfremt tekniske forhold hos varmeværket herunder, men ikke begrænset til pe-
rioder 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 begrun-
det behov for at anvende anden type biomasse, eller udefrakommende forhold. 
Parterne skal herefter i fællesskab søge at opnå en løsning, der bidrager til at 
afbøde virkningerne af den reducerede modtagelse af halm mest muligt. Der kan 
eksempelvis være tale om at give de pågældende leverancer 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 af, at varmeværket har afholdt nyt udbud, og derfor ikke kan udskyde af-
tagerpligten eller ikke kan udskyde aftagerpligten i fuldt omfang, er varmeværket 
ansvarsfri. 

 
Varmeværket tilstræber, at alle nødvendige reduktioner i halmmodtagelse forde-
les i samme forhold på alle halmleveringskontrakter til varmeværket. 

 
Varmeværkets eventuelle erstatning af leverandørernes meromkostninger forud-
sætter, at varmeværket ikke har levet op til ovenstående forpligtelser, og kan 
maksimalt udgøre et beløb svarende til 20% af kontraktsummen pr. leveringsår. 

 
Værket anerkender, at der i helt usædvanlige år kan opstå sådanne særlige situ-
ationer, hvor vejr eller høstforhold umuliggør fremskaffelse af den fulde mængde 
halm, uden at dette kan lægges leverandøren til last. Såfremt sådanne situationer 
måtte opstå, skal dette snarest og senest 30. september meddeles værket. 

 
 

4. Voldgift 
 
4.1 Enhver uoverensstemmelse mellem værket og leverandøren, som ikke kan bi- 

lægges gennem forhandling mellem parterne, kan indbringes for frivillig voldgift. 
 

Voldgiften består af 3 medlemmer, hvoraf hver part udpeger ét medlem, og de 2 
medlemmer i forening udpeger en opmand, der tiltræder voldgiften som det 
tredje medlem. Undlader en part at udnævne sin voldgiftsmand inden en uge 
efter, at navnet på den først udpegede skriftligt er meddelt denne, er den første 
part berettiget til at udnævne denne voldgiftsmand. 

 
Kan de to voldgiftsmænd ikke enes om valget af opmanden, udnævnes denne af 
Retspræsidenten for Retten i Nykøbing F. retskreds. 
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4.2 Voldgiftsretten, hvis forhandlinger ledes af opmanden, skal inden én uge efter 

opmandens udnævnelse indkalde parterne til møde med henblik på en forligs- 
mæssig afgørelse. 

  
Kan uoverensstemmelser ikke løses herigennem, fastsætter voldgiften procedu- 
ren for sagens behandling. 

  
Når parterne har haft lejlighed til at udtale sig mundtligt eller skriftligt, afsiger 
voldgiften sin kendelse, og denne er bindende for begge parter og kan ikke ind- 
bringes for domstolene. 

  
Såfremt voldgiften ikke har afsagt sin kendelse senest 4 uger efter, at parterne 
har fremsat deres mundtlige eller skriftlige bemærkninger, kan hver af parterne 
indbringe sagen for domstolene.  

  
 

Nærværende standardleveringsbetingelser er udarbejdet af Holeby Fjernvarme 
A.m.b.a. 



 

Side 1 af 2 
 

Tilbudsliste (Skal anvendes ved afgivelse af tilbud) 
 
Vedr. levering af hvedehalm til Holeby Fjernvarme A.m.b.a., CVR. 62 08 23 13 
 
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 hvedehalm til brug for:  
  
Holeby Fjernvarme A.m.b.a. 
Industrivej 1  
4960 Holeby 
CVR.: 62082313 
 
i overensstemmelse med bestemmelserne om dette udbud, således som de fremgår på 
https://www.holebyfjernvarme.dk/halmudbud 
 
Tildeling af kontrakter sker efter tildelingskriteriet laveste pris. 
 
Leveringsperioden er 1. august 2023 til 31. juli 2024. 
 
 

 
Halmtype  
 

 
Tilbudt mængde (ton) 

 
Tilbudspris pr. ton 

 
Hvedehalm 
 

  

 
 
 

  

 
Den tilbudte mængde halm ved dette udbud skal min. være på 100 tons. Tilbudsprisen er en enhedspris (pris pr. ton), 
hvorfor Tilbudsgiver er forpligtet til at levere en mindre mængde halm end den tilbudte mængde til enhedsprisen. 
 
Der modtages kun hvedehalm fra lade, det vil sige ikke fra stak. 
 
Der modtages kun hvedehalm, som opfylder de af myndighederne fastsatte regler om bæredygtighed og reduktion af 
drivhusgasser for biomasse til energiformål, jfr. kontraktens § 6. 
 
Tilbudspris pr. ton skal anføres med udgangspunkt i halm med et fugtindhold på 17 %. Den mængde, der afregnes for, 
reguleres i forhold til det aktuelle vandindhold målt ved leveringen, jfr. kontraktens bestemmelser om afregning, § 4.  
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I prisen er indregnet alle tilbudsgivers omkostninger herunder til produktion af halmen, oplagring af halmen mv. 
 
Anvendelse af denne tilbudsliste er obligatorisk, og alle relevante felter skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudslisten skal 
afleveres på Energivej 4, 4800 Nykøbing F. eller sendes pr. mail til info@holebyfjernvarme.dk. Tilbudslisten skal være 
Holeby Fjernvarme A.m.b.a. i hænde inden tilbudsfristens udløb, i modsat fald er tilbuddet ugyldigt. Kun hvis Holeby 
Fjernvarme A.m.b.a. i helt særlige tilfælde skønner, at alle relevante oplysninger på anden vis, er modtaget inden 
tilbudsfristens udløb kan et tilbud, som ikke er indleveret på denne tilbudsliste, indgå i tilbudsevalueringen. 
 
Holeby Fjernvarme A.m.b.a. forbeholder sig ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste alle 
indkomne tilbud. 
 
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 Holeby Fjernvarme A.m.b.a. fastsatte seneste 
frist for at afgive tilbud. 
 
 
Underskrift 
 
Med min underskrift vedstår jeg mit tilbud i 60 kalenderdage regnet fra den af Holeby Fjernvarme A.m.b.a. fastsatte 
frist for tilbudsafgivelse. 

 
 
Dato 
 

 

 
Tilbudsgivers navn og CVR nr. 
 

 

 
Underskrift 
 

 

 
Eventuelt stempel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:info@holebyfjernvarme.dk


 

 

 

 

 

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 
bæredygtighedsbekendtgørelsen2. 

 

Lev. nr.:         
Firmanavn:     
Navn:             
Adresse:         
Postnr. & By:  
Cvr. nr.:        
 
 
Dato:___________________      Underskrift:___________________________ 
                                                                   
 
 
 
 
______________________ 
1 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/udstedt_haandbog.pdf 
  
2 Jf. bekendtgørelse nr. 1313 af 14. juni 2021 om bæredygtighed og besparelse af drivhusgasemissioner  
for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål, m.v. 
 

  
   

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/udstedt_haandbog.pdf


Holeby Fjernvarme køber hvedehalm fra lade. Der 
indgås kontrakter på min. 100 tons leveret an værk.

Tilbudsliste, kontraktudkast og leveringsbetingelser 
findes på www.holebyfjernvarme.dk/halmudbud. 

Du kan også få materialet
tilsendt ved henvendelse til 
info@holebyfjernvarme.dk.

Tilbud kan fremsendes pr. brev
 eller pr. mail. Tilbud skal være os
 i hænde senest fredag  21. april 2023,  kl. 12.00.

Holeby Fjernvarme
køber hvedehalm

Energivej 4, 4800 Nykøbing F. 
Holeby Fjernvarme a.m.b.a.
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