
Have-Park affald – Leveringsaftale 
Indgået via BiomassAuctions auktion id#112 

1.000 til 2.000 ton  

1. Parter og formål 

1.1 Imellem 

  

Aars Fjernvarme a.m.b.a. 

Dybvad møllevej 1 

9600 Aars 

CVR nr.: 54442912 

Tlf. 99988070 

info@aarsfjv.dk 

 

(Herefter benævnt: Køber) 

 

og  

 

Vinder af BiomassAuctions auktion ID#112 

Kontaktoplysninger fremgår af opsummering 

 

(Herefter benævnt Leverandøren) 

 

er der d.d. indgået følgende biomasse leveringsaftale. 

 

2. Formål og aftalegrundlag 

2.1 Aftalens formål er at fastlægge betingelser og vilkår for levering og aftagning af Have-park 

affald/Neddelte rødder imellem Leverandøren og Køberen. 

2.2 Ud over betingelserne og vilkårene ifølge denne aftale gælder endvidere ”kvalitetskrav til 

Biomasse til Aars Fjernvarme” og ”Biomassebekendtgørelsen”. Begge parter er i besiddelse 

af et eksemplar af disse. 

 

3. Parternes leverings- og aftageforpligtelser 

I aftalens løbetid er Leverandøren forpligtet til at levere og Køber er forpligtet til at aftage 

følgende mængde af kvaliteten:  Have-park Affald. 

Fugtindholdet i den leverede Have-Park affald må ikke overstige 50 % af totalvægten. 

Mængde: 1000 – 2000 ton i aftaleperioden. 

Sælger bestemmer ubetinget kontraktmængden i intervallet 1000 til 2000 ton. Sælger skal 

umiddelbart efter auktionen fastsætte kontraktmængden. 
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HPA skal leveres i perioden 1. december 2022 til 31. marts 2023. Hovedmængden skal 

leveres i januar og februar 2023. 

Op til 500 ton kan leveres på et valgfrit tidspunkt i perioden 1. juni 2022 til 1. december 

2022. Biomassen aflæsses på varmeværkets lagerplads (bag varmeværket). 

Afregningsprisen fratrækkes 50 kr/ton til dækning af varmeværkets meromkostninger, bl.a. 

til omlæsning. 

Leveringsplan aftales nærmere efter indgåelse af denne aftale.

 

 

4. Biomasse transport 

Tidsrum hvor der kan leveres: 

Mandag - torsdag  kl. 07 - 16 

Fredag    kl. 07 - 13 

Leverancer skal aftales med varmeværket som koordinerer med eventuelle andre 

leverandører. 

 

5. Pris 

Sælgers pris for biomasse der leveres fra d. 1. december 2022 til 31. marts 2023 er den på 

auktionen (Auktions id: #112) opnåede pris XX,XX kr/ton, fratrukket salgssalæret til 

BiomassAuctions på 10 kr/ton. 

Pris er eksklusiv moms, frit leveret hos køber.  

 

6. Afregning af Biomasse 

6.1 Køber udarbejder ved udgangen af hver måned en opgørelse (afregningsgrundlag) over 

den leverede mængde, opgjort i tons. Afregningsgrundlaget fremsendes på mail til 

leverandøren. 

6.2 Købers afregning med Leverandøren for faktisk leverede mængder biomasse, sker 30 

arbejdsdage efter fakturadato. 

6.3 Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes morarente efter rentelovens regler. 

6.4 Leverandøren fremsender en gang pr. måned, en faktura ud fra købers opgørelse. 

 

7. Særlige vilkår 

7.1 Biomassen skal leve op til Biomassebekendtgørelsens beskrivelse af Have-park affald og 

rødder (Bekendtgørelse om biomasseaffald). 

Uge År 
Mængde 
[tons] 

      

37 2020 150 

      

41 2020 275 

      

45 2020 400 

      

49 2020 400 

      

53 2020 400 

Sum   1625 
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7.2 Sælger forpligter sig til at efterleve de af Energistyrelsens til enhver tid gældende 

retningslinjer for bæredygtig biomasse: 

https://ens.dk/ansvarsomraader/bioenergi/baeredygtighedskrav-til-biomasse 

7.3 Køber forbeholder sig ret til at afvise yderligere leverancer hvis kvaliteten ikke opfylder de 

opstillede krav i ”Kvalitetskrav – Biomasse til Aars fjernvarme” eller ovenstående pkt.7.1. 

Ligeledes forbeholder køber sig ret til at nægte betaling for aflæsset biomasse hvis det ikke 

opfylder kvalitetskravene.  

 

8. Løbetid og opsigelse 

8.1 Denne aftale løber fra 01.12.2022 til 31.03.2023, hvorefter aftalen ophører uden yderligere 

varsel. 

 

 

9. Underskrifter  

9.1 Denne aftale udfærdiges i to originale eksemplarer, hvoraf Leverandøren og Køberen hver 

modtager et eksemplar. Aftalen underskrives med digital signatur 

 
Den                  /                 2022         Den                  /                   2022 
  
For Køber:         For Leverandøren: 
  
________________________________                   ________________________________ 
[navn]           [navn] 

 

https://ens.dk/ansvarsomraader/bioenergi/baeredygtighedskrav-til-biomasse

