
Have-Park affald/-træflis – Leveringsaftale 
#116 BiomassAuctions 

47.000 GJ / 5.000 ton HPA-træflis 

1. Parter og formål 

1.1 Imellem 

  

Kibæk Varmeværk A.m.b.a. 

Energivej 6 

6933 Kibæk 

CVR nr.:  3932 5128 

Tlf.:  9719 1436 

varme@kevv.dk 

 

(Herefter benævnt: Køber) 

 

og  

 

Vinder af BiomassAuctions auktion ID#116 

Kontaktoplysninger fremgår af opsummering 

 

(Herefter benævnt Leverandøren) 

 

er der d.d. indgået følgende aftale om levering af biomasse. 

 

2. Formål og aftalegrundlag 

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

affald træflis imellem Leverandøren og Køberen. 

2.2 Ud over betingelserne og vilkårene ifølge denne aftale gælder endvidere  

2.2..1 Bilag 1 ”Bekendtgørelse om biomasseaffald nr 84 26-01-2016”. 

2.2..2 Bilag 2 ”Fakturabilag biomassekategori” 

 

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:  HPA-træflis. 

Mængde: 47.000 GJ +/-15% svarende til 5.000 ton +/- 15% i Købers valg. Energiindholdet 

er styrende for, hvor mange ton der skal leveres. 

Ved et fugtindhold på 45% svarer 5.000 ton HPA træflis (ved et fugtindhold på 45%) til 

47.000 GJ (9,4 Gj/tons). 
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Fugtindholdet skal ligge mellem 30-60 %. 

Fugtindholdet i den leverede Have-Park træflis må ikke overstige 60 % af totalvægten. 

HPA skal leveres efter nærmere aftale i perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. 

Det er aftalt at HPA-træflisen alt andet lige leveres efter følgende månedlige fordeling. 

Måned Procent GJ Ton 

September ´22 4          1.880  200 

Oktober ´22 6          2.820  300 

November ´22 10          4.700  500 

December ´22 15          7.050  750 

Januar ´23 12          5.640  600 

Februar ´23 12          5.640  600 

Marts ´23 12          5.640  600 

April ´23 11          5.170  550 

Maj ´23 7          3.290  350 

Juni ´23 5          2.350  250 

Juli ´23 3          1.410  150 

August ´23 3          1.410  150 

I alt 100       47.000          5.000  

 

Den ugentlige levering aftales ugen forud for leveringsugen.

 

4. Biomasse transport 

Tidsrum hvor der kan leveres: 

Mandag - torsdag  kl. 06:30 – 15:00 

Fredag    kl. 06:30 – 13:00 

Levering for den enkelte uge aftales ugen forud for leveringsugen. 

Der er andre leverandører, der leverer biomasse, og derfor skal der tages gensidige 

hensyn.  

Normalt skal det forventes at HPA-træflisen skal leveres over et par dage i leveringsugen. 

Værkets aflæsnings faciliteter kan modtage 1 x 95 rummeter, hvorefter der skal gå mindst 

1,5-2 timer før modtagelse af yderligere læs. 

Kibæk værkets lager er på i alt 3.000 rummeter. Leverancerne skal koordineres med 

værket. 

 

5.   Kvalitet 

Den leverede haveparkflis skal opfylde kravene i henhold til  

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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- Størrelse:  

Fraktion Procentfordeling Længde mm ”L” Tværsnit, cm2 

Over størrelse Max 3% 200 < L < 300 10 

Normal størrelse Min 90% 50 < L < 200 10 

Smul Max 10% 5 < L < 50 10 

- Fugtindhold / vandprocent skal ligge mellem 30 og 60% 

- HPA-træflisen skal have gennemløbet magnet mindst én gang og gerne flere. 

- Aske < 7 % (sten og sand), stenstørrelse skal være indenfor et rumfang af 10 x 
10 x 20 mm 

 

6. Pris 

Sælgers pris for biomasse der leveres fra d. 1. september 2022 til 31. august 2023 er den 

på auktion (auktions id: #116) opnåede basispris XX,XX kr/GJ. 

Prisen er ekskl. moms, frit leveret på værket. 

Det er forudsat at basisprisen ikke reguleres i leveringsperioden. 

Prisen for HPA-træflis til afregning korrigeres for fugt efter følgende formel:  

Hn = 19,0 – (0,214 x F) 

Hvor Hn er den nedre brændværdi i GJ/ton (Gennemsnit for blandet træflis), og F er 

træflisens fugtighed i procent af totalvægten. 

 

7. Afregning af Biomasse 

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

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

leverandøren. 

7.2 Købers afregning med Leverandøren for faktisk leverede mængder biomasse, sker 15 

arbejdsdage efter fakturadato. 

7.3 Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes morarente efter rentelovens regler. 

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

7.5 Leverandøren skal sammen med faktura fremsende Bilag 2 med angivelse af 

biomassekategori, -type m.v. (bilaget får Leverandøren udleveret som excel-skabelon efter 

auktionen). 

8.  Ansvar og forbehold 
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8.1 Leverandør er over for køber ansvarlig for skade i tilfælde, hvor skaden skyldes fejl eller 

forsømmelser hos leverandøren.  

8.1 Erstatningsansvaret omfatter ikke erstatning for driftstab eller andet indirekte tab. 

 

9. Særlige vilkår 

9.1 Biomassen skal leve op til Biomassebekendtgørelsens beskrivelse af Have-park affald, 

bilag 1: Bekendtgørelse om biomasseaffald. 

9.2 Leverandøren forpligter sig til at efterleve de af Energistyrelsens til enhver tid gældende 

retningslinjer for bæredygtig biomasse: 

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

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

opstillede krav i denne aftale.  

9.4 Ligeledes forbeholder køber sig ret til at tilbageholde betaling for leveret biomasse, hvis det 

ikke opfylder dokumentations- og kvalitetskravene. 

 

10. Løbetid og opsigelse 

10.1 Denne aftale løber fra 01.09.2022 til 31.08.2023, hvorefter aftalen ophører uden yderligere 

varsel. 

 

11. Underskrifter 

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

modtager et eksemplar. 

 
Den                  /                 2022         Den                  /                   2022 
  
For Køber:         For Leverandøren: 

 
 

  
________________________________                   ________________________________ 
[Kibæk Varmeværk]           [navn] 

 

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

