STANDARD LEVERINGSAFTALE FOR TRÆFLIS TIL AFFALDVARME BIOMASSE A/S
Lisbjerg d.

Mellem: AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S (CVR 30536142) (Køberen)

og:

Vinder af BiomassAuctions auktion #74, kontaktoplysninger fremgår af opsummering,
(Leverandøren)

er indgået følgende kontrakt om levering af dansk produceret træflis i form af løvtræsflis eller nåletræsflis til
brændselsformål

§1
Formål, varighed og omfang

Kontrakten omfatter levering af 3.500 ton træflis til AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus
i perioden uge 43-52, 2021 fordelt med 350 tons pr. uge.
Parterne er forpligtet til henholdsvis at levere og at aftage de anførte kvanta i perioden.
§2
Varespecifikation
Træflisen skal overholde følgende specifikationer:
-

Træflisen skal i størrelsen svare til normen for ”grov flis” i.h.t Vidensblad nr. 160 fra Videncenteret for
halm- og flisfyring.

-

Det tilstræbes at fugtindholdet i træflisen er så lavt som muligt, dog max. 50%

-

Træflisen skal have dansk ophav

-

Træflis af energipil- og -poppel accepteres ikke

-

Træflisen skal være fri for fremmedlegemer i form af større sten og metalgenstande, der kan beskadige
brændselshåndterings- eller fyringsanlægget. Flisen må ikke være delvis formuldet eller
svampeangrebet.

-

Flisprøve til fugtmåling udtages i form af 10 liter træflis udtaget som minimum 5 portioner fra forskellige
dele af læsset på flispladsen efter aftipning. Prøveportionerne tages for eksempel med en
kloakrenser/prøvespand. Prøver afleveres i spande med tætsluttende låg. Spandene stilles til rådighed
af værket.

-

Fugtmåling udføres af AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S på en repræsentativ delmængde af flisprøven.
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Fugtmålingen udføres ved vejning før og efter tørring i varmluftovn ved 105 C indtil vægten af prøven
er konstant efter mindst 16 - 24 timer. Prøven skal være på 500 g til 1,0 kg.
-

Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 84 af 26. januar 2016 er gældende for alle træflisleverancer.

-

AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S er omfattet af lovgivning om anvendelse af bæredygtig biomasse jf.
Klima- Energi- g Forsyningsministeriet LOV nr 883 af 12/05-2021. Leverandøren skal opfylde kravene om
dokumentation af bæredygtig biomasse og levere den nødvendige dokumentation i henholdhertil.

-

Flisen leveres i henhold til bekendtgørelse om bæredygtighed og reduktion af drivhusgasemissioner for
biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål, m.v. se Håndbogen Lovtidende

(ens.dk)
-

Leverandøren leverer sammen med den månedlige opgørelse over leveret energiforbrug, den af
Energistyrelsen (ENS) udarbejdede skabelon, udfyldt med månedens leveringer. Link fremgår af
Bæredygtighedskrav til biomasse | Energistyrelsen (ens.dk) i afsnittet ”Indberetning af
biomasseforbrug og overholdelse af bæredygtighedskrav”

-

Ved udgangen af hele leveringsåret, leveres der én samlet udfyldt skabelon over de samlede leveringer,
beregnet for indberetningen til ENS.

-

Mangler ENS data i den indberettede skabelon, er leverandøren forpligtet til at efterlevere de
manglende data.

§3
Levering og mangler
Træflisen leveres i ugerne 43-52, 2021, fordelt med 350 tons pr uge.
Leveringen sker, medmindre andet er aftalt, frit på værk, og indenfor nedenstående tidsrum.
Mandag - Fredag kl. 07 til 18
På AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S er der etableret et udendørs befæstet træflislager på 8.000m3.
Lastbilerne skal være selvaflæssende fra bagende.
Risikoen for varen overgår til AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S ved levering.
Leverance indvejes ved vejerboden. Instruktion udleveres inden afleveringen påbegyndes.
Hvis en leverance er mangelfuld, skal AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S reklamere snarest muligt og uden
ugrundet ophold.

§4
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Betaling
For leveringsperioden er prisen aftalt til: xx kr. pr. GJ. Prisen er den på auktion id#74 aftalte.
Energiindholdet i træflisen udregnes efter følgende formel:
H = 19,0 - (0,2144 x F) GJ/ton
H= nedre brændværdi
F= træflisens fugtighed i hele %
Ovenstående priser er ekskl. moms og inkl. vejning og levering.
Leverandøren fremsender elektronisk faktura en gang månedlig på baggrund af vejesedler og fugtindhold i
træflisen. Faktura fremsendes til EAN 5798005775669.
AffaldVarme A/S betaler fakturabeløbet løbende måned +20 dage efter fakturadato
Vil Køberen påberåbe sig kvalitetsmangler ved en leverance, er Køberen pligtig til at lagre denne leverance
separat ved dens modtagelse. Leverandøren skal straks underrettes, og parterne udtager i fællesskab en
repræsentativ analyse.
Opfylder leverancen i.h.t. analysen specifikationerne i § 2 skal Køberen betale for leverancen i overensstemmelse
med kontraktens betalingsbetingelser tillige med omkostningerne i forbindelse med analysen.
Opfylder leverancen i.h.t. analysen ikke specifikationerne i.h.t. § 2 er Køberen berettiget til at få leveret en
erstatningsleverance. Leverandøren betaler for omkostningerne i forbindelse med analysen. Ved fortsat tvist
henvises parterne til at løse konflikten i.h.t. § 8.

§5
Misligholdelse
Vedrørende misligholdelse, gælder dansk rets almindelige regler. Derudover gælder det, at parterne kan hæve
aftalen uden varsel, med virkning for fremtidige leverancer, såfremt en part er skyld i væsentlig misligholdelse.

§6
Leverandøransvar
Leverandøren har udover sædvanlig erhvervsansvarsforsikring tegnet produktansvarsforsikring med
persondækning for indtil Dkr. 2.000.000, - og tingsskade for indtil Dkr. 500.000, - og Leverandørens ansvar
overfor Køberen kan ikke overstige disse beløb.
Leverandøren er kun ansvarlig for personskade såfremt denne skade beviseligt skyldes fejl eller forsømmelser
fra Leverandørens eller hans repræsentants side eller en defekt ved leverancen hidhørende fra leverancen før
leveringen.
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Den ovenfor anførte ansvarsfraskrivelse er kun gældende i det omfang, der ikke forefindes forsikringsdækning.
§7
Force Majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de hindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen
urimeligt byrdefuld, som f.eks.:
Generalstrejke
Krig
Mobilisering
Brand
Naturkatastrofer
Uanset hvad der i øvrigt følger af aftalen, kan enhver af parterne hæve aftalen med skriftligt varsel til den anden
part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder på grund af force majeure.

§8
Voldgift, værneting og lovvalg
Enhver uoverensstemmelse mellem Køberen og Leverandørens i.h.t. nærværende kontrakt, som ikke kan
bilægges gennem forhandling, afgøres ved frivillig voldgift.
Uoverensstemmelser skal afgøres i overensstemmelse med dansk ret.
Voldgiften består af 3 personer.
Senest 2 uger efter, at kravet herom er rejst fra én af parterne, skal Køberen og Leverandøren udpege hver ét
medlem, der i enighed udpeger en opmand, der tiltræder voldgiften som det 3. medlem.
Undlader én af parterne at udpege sin voldgiftsmand senest én uge efter, at modparten har udpeget sin
voldgiftsmand og meddelt navnet på denne, er den første part berettiget til også at udpege denne voldgiftsmand.
Hvis ikke enighed om valg af opmand kan opnås, udpeges opmanden af dommeren i Aarhus retskreds.
Voldgiftsretten, der ledes af opmanden, skal inden én uge efter opmandens udnævnelse indkalde parterne til et
forhandlings- og mæglingsmøde.
Kan uoverensstemmelsen ikke løses herved fastsætter voldgiften alene proceduren for den videre behandling af
sagen.
Parterne er enige om at respektere voldgiftens kendelse, som bindende for begge parter, og ingen af parterne
kan efterfølgende indbringe afgørelsen for domstolene.

§9
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Diverse
Ved havari af primærkomponenter f.eks. kedel eller flisanlæg er Køberen berettiget til udsættelse af leverancen
i en periode svarende til den nødvendige udbedringstid. Der ydes ikke erstatning til Leverandøren for udsættelse
af leveringen af leverancen.

Ovenstående leveringsaftale er tiltrådt og indgået mellem parterne.

_____________

den.

/

......................................................
AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S

2021

_____________ den.

/

2021

………………………………………….
Leverandøren
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