
 
 

Tro og love erklæring  

En del af Ørsteds indkøb af træflis til Herningværket bliver til den kommende sæson 2021-22 faciliteret på www.BiomassAuctions.com. 

 

Inden du som leverandør vil kunne byde ind på én eller flere af Ørsteds auktioner, skal du først godkendes som leverandør af Ørsted. 

 

Første skridt for at kunne blive taget i betragtning som leverandør af træflis til Ørsted, kræver at du som leverandør kvitterer for, at du 

har læst, forstået og accepteret nedenstående dokumenter. 

- Herningværket standard fliskontrakt_ sæson 2021-2022_biomassauctions 

- Generelle betingelser for levering af træflis til Herningværket - 6 april 2021 

- Herningværket, HEV SOP – Levering af træpiller flis og energitræ april 2021 

- Chaufførguide_dk januar 2019 

- Herningværket SOP – Bestemmelse af fugt i træflis april 2021 

- Ørsted politik for bæredygtig biomasse – 2019 

- Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav… https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/udstedt_haandbog.pdf   

- Etisk regelsæt for forretningspartnere – sept 2019 

 

Ligeledes forventes det, at du som leverandør sætter dig grundigt ind i de kontraktlige krav og vilkår, der vedrører de enkelte auktioner, 

som du byder ind på som leverandør. 

 

Andet skridt er at du samtidig med fremsendelse af dette dokument i underskrevet version også fremsender en kopi af nedenstående 

bæredygtigheds- og sporbarhedscertifikat: 

- SBP Compliant Biomass certifikat 

 

Tredje skridt er at Ørsted vurderer den enkelte virksomhed som egnet til at levere biobrændsel og med baggrund heri gives den enkelte 

virksomhed mulighed for at kunne byde ind på Ørsteds auktioner faciliteret på www.BiomassAuctions.com 

 

Gældende versioner af ovennævnte dokumenter fremgår af de enkelte auktioner, og er vedlagt Kontrakten ved indgåelsen eller der 

er angivet en henvisning til, hvor dokumenterne kan rekvireres. 

Såfremt et forhold ikke er reguleret af Kontrakten eller aftalegrundlaget i øvrigt, gælder dansk rets almindelige bestemmelser. 

 
Undertegnede virksomhed erklærer sig indforstået med at have læst, forstået og accepteret de til Ørsteds auktioners respektive kontrakter 

og med tilhørende bilag: 

 

Virksomhed: 

CVR nr: 

Kontaktperson: 

 

Dato: Sted:   

 

_______________________  

Underskrift 
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