LEVERINGSKONTRAKT FOR HALMLEVERANCER
PR. 1. AUGUST 2017

§ 1. Parterne

Mellem Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. som køber og nedenstående leverandør er der indgået følgende aftale
om levering af halm (hvede, rug, byg):

1.1 Leverandør:

_______________________ ______________
_ _____________________________ ______
_ _________________________ __________

Tlf. og mobil nr.:

_ __________

_

Pengeinstitut:

_ ____________ _____________________ _

Konto nr.:

_ ______________

________________

§ 2. Aftalens omfang og gyldighed
2.1.

Leveringsaftalen træder i kraft den 1. august 2017 og er gældende til den 31. juli 2020.
Ud over de i nærværende aftalte og angivne bestemmelser, er tillige de pr. 1. august 2016
udarbejdede leveringsbetingelser gældende. Leveringsbetingelserne er tilgængelige på
Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. s hjemmeside.
I tilfælde af konflikt mellem leveringsaftalen og leveringsbetingelserne, er det kontaktens
bestemmelser, der gælder.
Leverandøren er pligtig at levere, og værket er pligtig at aftale følgende årlige halmmængde:
__

_ tons halm i august 2017 – juli måned 2018.

______tons halm i august 2018 – juli måned 2019.
______tons halm i august 2019 – juli måned 2020.

Dog jævnfør leveringsbetingelsernes pkt. 4.2, 4.3 og 4.4.
Leverandøren er pligtig til at aftage asken i en mængde som svarer til den leverede mængde
halm. Asken leveres af Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. i henhold til leveringsplanen, udfærdiget
af Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.
Værket udtager og analyserer askeprøver i henhold til gældende bestemmelser, samt
indhenter godkendelse af og betingelser for askeudbringning. Løgstør Fjernvarme A.m.b.a
medleverer askedeklarationen.
Leverandøren er pligtig til at overholde givne tilladelser og betingelser for udbringning af
asken.

§ 3. Særlige vilkår.

3.1

Afregning løbende måned + 20 dage.
Ved for sen udbetaling tillægges en rente på 5 % p.a.
Ved udbetaling før forfald trækkes en rente på 5 % p.a.

3.2

Parterne har aftalt, at følgende vilkår skal være gældende for parternes leveringsforhold.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

§ 4. Pris

4.1

Prisen er fastsat som fast pris i hele aftaleperioden og er ved et vandhold på 0-14,9 og 17 %
fastsat til
___

4.2

___kr./tons for halm

Afregningsprisen reguleres for vandprocent som følgende:

Basisvandprocenten er 17 %
Ved vandprocent fra 0,0 til 15,9 forøges prisen med 0,4 % pr. 0,1 % vand.
Ved vandprocent fra 16 til 16,9 forøges prisen med 0,2 % pr. 0,1 % vand.
Ved vandprocent fra 18 til 18,9 reduceres prisen med 0,3 % pr. 0,1 % vand.
Ved vandprocent fra 19 til 19,9 reduceres prisen med 0,8 % pr. 0,1 % vand.
Ved vandprocent fra 20 eller derover reduceres prisen med 1,0 % pr. 0,1 % vand.
Overstiger vandindholdet 21 % i en væsentlig del af et læs baller, kan hele læsset afvises, og
det bortkøres for leverandørens regning.
Ved gentagne afvisninger vil leveringsbetingelsernes pkt. 4.5 blive bragt i anvendelse.

Over 23 % vandindhold modtages ikke.
Baller med sort kant og/eller er fulde af sten modtages ikke

§ 5. Genforhandling.
Såfremt der sker sådanne ændringer i forhold, der har indflydelse på halmprisen eller
varmeprisen, så forholdene for en af parterne bliver åbenlyst urimelige, er parterne
forpligtede til at genforhandle aftalen. Fører forhandlingerne ikke til et resultat, kan
forholdet indbringes for voldgiften jf. leveringsbetingelsernes pkr. 5.

Løgstør den _______________________________

________________________________
For Løgstør Fjernvarme A.m.b.a.

_____________________________
For leverandøren

