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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. 
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§ 5. Genforhandling 

 
Såfremt der sker sådanne ændringer i forhold, der har indflydelse på halmprisen eller 
varmeprisen, så forholdene for en af parterne bliver åbenlyst urimelige, er parterne 
forpligtede til at genforhandle 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    
 
 
 


