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Standardbetingelser for flis levering – Sorø Fjernvarme 

1. Generelt 

1.1. ”Leveringsbetingelser for flis” gælder for levering af flis, når partnerne har vedtaget dette i deres 

aftale. 

1.2. Når ”Leveringsbetingelser for flis” er vedtaget, er individuelle bestemmelser om fravigelse af 

leveringsbetingelserne kun gældende, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter 

fravigelse skal ske. 

 

2. Håndtering af flis indtil leveringen 

2.1. Flisen fremstilles og opbevares hos Leverandøren indtil leveringstidspunktet. 

2.2. Opbevares flis i åbne stakke, skal der laves så høje stakke, at nedbørs mængder ikke påvirker 

fugtindholdet inde i stakken. 

2.3. I forbindelse med ”grabning” af flisen med kranbil, må der ikke komme synlig jord med i flisen. I 

tilfælde deraf har Køber ret til at afvise leveringen. 

 

3. Leveringssted og – tidspunkt 

3.1. Flis leveres af Leverandøren frit på vogn an værk – aftippet i den anviste flisgrav. Leveringen sker 

på Køberens anfordring. 

3.1.1. Leveringssted: Kragelundvej 12, 4180 Sorø 

3.2. Det tilstræbes, at Køberens anfordring om levering af flis oplyses om torsdagen i ugen før 

leveringen. 

3.3. Køber udarbejder hvert år en retningsgivende plan, som angiver perioder for levering af flis. 

Sælger er indforstået med at mængden der skal leveres i den tildelte uge kan variere kraftigt fra 

uge til uge jf kontraktens pkt. 3. 

3.4. Køber forbeholder sig ret til at ændre i planen. Såfremt sådanne ændringer medfører en 

forsinkelse eller en fremskyndelse i forhold til periodedelingen, afregnes flis i henhold til det 

aktuelle leveringstidspunkt. 

 

4. Specifikationer for den leverede flis 

4.1. Askeindholdet må ikke overstige 2 % målt på tør basis. 

4.2. Sten eller andre fremmedlegemer, der kan beskadige maskindele, må ikke forefindes i den 

leverede flis. 

 

5. Flis kvalitet 

5.1. Leverandøren må kun levere flis, der på tilfredsstillende måde kan afbrændes i Køberens 

fyringsanlæg. Det er Køberen, som træffer beslutningen herom. Da asken skal være fuldbrændt, 

indgår også dette i beslutningen. 

5.2. I henhold til parternes flis leveringsaftale korrigeres flis prisen ud fra vandindholdet i den leverede 

flis. Flisen afregnes i kr./GJ. 

5.3. Køberen er berettiget til at afvise flis med et gennemsnitligt vandindhold på mere end 55 %, målt 

som gennemsnit i hver enkelt læs. Enkelte læs med højere fugtighed skal aftales på forhånd. 

5.4. Fugtindholdet må ikke overskride 55 % på det enkelte læs. Overskrides fugtindholdet, reduceres 

brændværdien med 0,5 GJ/procent overskridelse/tons, for alle læs med mere end 55 % fugt 

indhold. 

5.5. Flisen skal overholde Videnblad 160, for den købte kvalitet. 

5.6. Energipil og -poppel accepteres ikke 

5.7. Træflisen skal overholde de til enhver tid gældende krav til Bekendtgørelse for biomasseaffald 
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5.8. Flisen skal til enhver tid opfylde kravene til bæredygtig produceret biomasse i henhold til 

Energistyrelsen, ENS se https://ens.dk/ansvarsomraader/bioenergi/baeredygtighedskrav-til-

biomasse. 

 

6. Prøveudtagning 

6.1. For hvert vogntog skal chaufføren og eventuelt en repræsentant for værket udtage en 

repræsentativ flis prøve, som afleveres i en af værket udleveret plastic spande. Chaufføren skal 

være instrueret i hvordan prøven udtages. Køberen foretager en analyse af vandindholdet, for 

derved at kunne fastlægge brændværdien. Prøven neddeles til ca. 500 g, som nedtørres ved 105 °C 

i 21 timer. 

 

7. Leverandørens forpligtigelser ved transport og aflæsning af flis 

7.1. Transporten er underlagt de til enhver tid gældende lovgivningsmæssige krav, herunder kravene i 

færdselsloven. 

7.2. Leverandøren sørger for ind- og udvejning på købers brovægt. Ved indvejningen bliver der 

udskrevet en vejeseddel, som skal afleveres sammen med flis prøven. Ved udvejningen udskrives 

der en vejeseddel, som kan bruges af leverandøren. 

7.3. Portene lukkes manuelt. 

7.4. Af sikkerhedshensyn skal aflæsningen kunne ske, så der ikke skal stå personer bag vognen. Der må 

ikke tages prøver ud fra faldende strøm, hvor der er en risiko for at personen der udtager prøven, 

kan komme til skade. 

7.5. Ved efterfølgende fejning, skal det sikres at chaufføren eller andre ikke kan falde i flis graven.  

 

 

8. Manglende mulighed for aftagning af flis 

8.1. Kan Køberen ikke aftage den fulde, budgetterede mængde flis inden udgangen af den aftalte 

leveringsperiode, er Køberen ikke forpligtiget til at aftage/købe denne rest mængde. 

8.2. Hvis Køberen ikke kan aftage den, aftalte mængde flis på grund af havari eller fejl på værket, eller 

andre hændelser uden for driftsledelsens kontrol, er Køberen berettiget til at nedskære den for 

aftaleperioden aftalte flis mængde efter forudgående meddelelse herom til Leverandøren. 

8.3. Sælger er med denne aftale bevidst om at varmeværket også har andre leverandører af biomasse. 

Sælger er indforstået med at udvise den fornødne fleksibilitet dermed tilpasse sig varmeværkets 

behov for træflis. 

 

9. Leverandørens ansvar for manglende levering 

9.1. Leverandørens leveringsforpligtelse bortfalder ikke, hvis Leverandøren ikke kan producere den 

aftalte mængde flis med mindre der foreligger force majeure. 

9.2. Kan den aftalte mængde flis ikke produceres af Leverandøren selv, er Leverandøren forpligtet til at 

indkøbe det manglende kvantum hos en anden leverandør, subsidiært et andet produkt til 

forbrænding, der forinden skal godkendes af Køberen. Leverandørens udgifter hertil er Køberen 

uvedkommende.   

9.3. Såfremt Leverandøren ikke leverer den aftalte mængde flis, er Leverandøren forpligtet til at 

skadesløs holde Køberen for ethvert relevant tab, som kan henføres til den manglende levering, 

herunder fx – men ikke begrænset til – merudgifter i forbindelse med et dækningskøb foretaget i 

overensstemmelse med punkt 9.5. 

9.4. Leverandøren skal straks underrette Køberen om leveringsvanskeligheder i medfør af denne 

bestemmelse. 

9.5. Køberen er berettiget til at foretage dækningskøb af flis – eller subsidiært et andet egnet produkt 

til forbrænding – såfremt Leverandøren ikke opfylder sin leveringsforpligtigelse. 

 

https://ens.dk/ansvarsomraader/bioenergi/baeredygtighedskrav-til-biomasse
https://ens.dk/ansvarsomraader/bioenergi/baeredygtighedskrav-til-biomasse
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10. Partnernes misligholdelse i øvrigt 

10.1. Hvis en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Flis leveringsaftalen og 

leveringsbetingelserne, herunder fx – men ikke begrænset til – gentagne tilfælde af manglende 

overholdelse af leverings- eller betalingsforpligtigelser, er den ikke misligholdende part berettiget 

til at ophæve parternes aftale uden varsel. 

10.2. For parternes misligholdelse i øvrigt gælder dansk rets almindelige regler, herunder navnlig 

købeloven. 

10.3. Bestemmelserne i punkt 9.3 og 9.5 finder anvendelse for parternes misligholdelse af 

aftaleforholdet ved siden af bestemmelserne i punkt 8. 

 

11. Overdragelse 

11.1. Parternes forpligtelser ifølge Flis leveringsaftalen og disse leveringsbetingelser, kan ikke 

overdrages uden den anden parts skriftlige samtykke. 

11.2. Leverandørens afhændelse eller bortforpagtning af sin ejendom medfører ikke bortfald af 

Leverandørens forpligtelser. Med Køberens forudgående skriftlige godkendelse kan parterne lade 

ejendommens nye ejer/forpagter indtræde i Leverandørens rettigheder og forpligtelser i henhold 

til denne aftale. 

 

12. Genforhandling 

12.1. Hver af parterne kan forlange en genforhandling af Flis leveringsaftalen, hvis forholdene for 

vedkommende part bliver åbenbart urimelige på grund af ændringer i forhold, der har indflydelse 

på flis prisen eller varmeprisen, som parterne ikke havde mulighed for at tage højde for på 

tidspunktet for aftalens indgåelse. 

12.2. Hvis parterne ikke ved genforhandling af Flis leveringsaftalen opnår enighed om eventuelle 

ændringer, er Flis leveringsaftalen og leveringsbetingelserne er fortsat gældende, indtil 

voldgiftsretten eller domstolene har truffet endelig afgørelse i sagen. 

12.3. Hvis der ikke ved genforhandling af Flis leveringsaftalen kan opnås enighed imellem parterne, kan 

hver part vælge at indbringe spørgsmålet eller uoverensstemmelsen for voldgift retten. 

 

13. Twister 

13.1. Tvister skal i første omgang søges løst ved imødekommende, gensidige forhandling forhandlinger 

imellem parterne. 

13.2. Tvister, som ikke kan løses ved parternes forhandling, skal afgøres endeligt ved voldgift efter 

”Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. 

13.3. Voldgiftsretten udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut i medfør af ”Regler for behandling af 

voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Når sagen skal afgøres af tre voldgiftsdommere, 

kan klageren i sit klageskrift komme med forslag til den ene voldgiftsdommer. Indklagede kan i sit 

svar komme med forslag til den anden voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er 

voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af -Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne 

inden udløbet af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand. 


