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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. 
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  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. 


