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Generelle betingelser
Levering af biomasseflis til
Fjernvarme Horsens A/S

1
Generelt
Nærværende leveringsbetingelser er en del af aftalegrundlaget mellem Fjernvarme Horsens A/S
(Køber) og leverandøren (Sælger) af flis til Fjernvarme Horsens A/S.
1.1 Leveringssted
Fjernvarme Horsens A/S, Endelavevej 7, 8700 Horsens.
Aflæsninger foretages ved aftipning med bagtip/walking floor. Port højden ved aflæssekanten er maks. 8
m, hvilket evt. kan give en begrænsning i brugen af tip-sættevogn.
Ændringer i lagerkapacitet, tilkørselsforhold o. lign. må kun ske efter aftaleparterne imellem.
Levering af flis skal ske på hverdage i tidsrummet kl. 07:00 - 17:00. Leverancer udenfor det normale tidsrum skal aftales med Køber.
1.2 Leveringsplaner
Køber udarbejder plan med forventet kvantum på månedsbasis, herunder fordelingsplan mellem de enkelte Sælgere, hvis der er flere leverandører. Planen revideres i det omfang Køber finder det nødvendigt og
kommunikeres hurtigst muligt til Sælgere. Køber sender senest hver onsdag leveringsforecast for efterfølgende uge pr. e-mail til Sælgere.
1.3 Flislager
Sælger skal som udgangspunkt aflæsse flisen direkte i flis siloen på Købers anlæg.
Købers udvendige lagerplads stilles, efter nærmere aftale med Køber, til rådighed for Sælger fra kontraktindgåelse til og med Kontraktens ophør.
Pladsen må kun anvendes til opbevaring af biomasse der overholder gældende myndighedskrav iht. punkt
2 samt Købers kvalitetskrav iht. punkt 3.1 og 3.2.
Der vil ligeledes være begrænset mulighed for hugning på Købers adresse, såfremt miljøgodkendelsens
vilkår bliver overholdt
1.4 Indvejning
Flis transporten skal vejes på Købers brovægt inden flisen aflæsses i Købers silo. Efter endt aflæsning vejes
flis transporten igen og difference mellem indvejning og udvejning udgør afregningsvægten for den leverede flis.
Køber udleverer indvejningkort til brug for registrering af afregningsvægten på Købers brovægt.
I nødstilfælde kan der foretages en manuel indvejning i kontrolrummet mandag til fredag fra 07:00 til
15:00.
1.5 Fugtighedsgrad
Sælgers chauffør udtager en repræsentativ flisprøve i 4 liters prøveudtagsspand til bestemmelse af fugtighedsgrad på Købers laboratorium. Køber neddeler flisprøven til ca. 500 g. og flisprøven udtørres ved 105°C
i 20 timer. Flisprøvens vægt før og efter udtørring samt den indvejede flis mængde fra brovægt sammenholdes via håndscanner i købers database. Herefter beregnes fugtighedsgrad samt afregningspris automatisk og opgørelse sendes til Sælger via e-mail.
1.6 Sælgers kvalitetssikring
Sælger skal sørge for en god kvalitetsbevidsthed hos entreprenører, chaufførerne og implicerede medarbejdere således at Sælger kan garantere, at flis leverancer overholder Købers kvalitetskrav.
Sælger skal ligeledes informere entreprenører, chauffører og implicerede medarbejdere om betydningen
af, at der leveres den ønskede kvalitet, samt konsekvenserne af levering af forkert kvalitet.
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1.7 Afregningsgrundlag
Opgørelse på månedsniveau over leveret brændselsmængde sendes til Sælgers database/e-mail hver måned. Opgørelsen sendes i xls-format og danner grundlag for Sælgers afregning.
Opgørelsens udformning aftales endeligt når vejesystem og rapporter er tilgængelige.

2
Myndighedskrav
Leverancer af biomasse skal overholde de til enhver tid gældende regler, for hvilke biologiske produkter,
der betragtes som biomasse, herunder ”Bekendtgørelsen om biomasseaffald BEK nr. 1637 af 13/12/2006”
og ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse BEK nr. 57 af 11/01/2010” samt eventuelt senere tillæg
og ændringer.

3
3.1

Kvalitetskrav
Biomasseflis
De enkelte leverancer af biomasseflisen skal overholde følgende krav:
•
Afgiftsfritaget biomasse i henhold til ”Biomasse Bekendtgørelsen nr. 84 af 26/01/2016
•
Træflisen skal være fri for svampesygdomme og insekter og overholde bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1002 af 29/06/2016 om indførsel af planter og planteprodukter mm.
•
Træflisen må ikke indeholde Have-Park affald, samt rester fra træindustrien, med mindre
andet er aftalt
•
Træflisen må ikke indeholde større sten, metaldele eller andre fremmedlegemer. Flisen skal
være fri for kemikalier, radioaktivitet, eller smitsomme sygdomme
•
Indhold af lak, imprægnering, maling og andre kemikalier ud over evt. savværksstempler til
brug for markering og nummerering må ikke forekomme
•
Produktdeklaration i henhold til DS/EN ISO 17225-1: Skovflis, 1.1.1.5, P45 M55+ A1,5
•
Leverancer med afvigelser på flademål i forhold til P45 aftales Parterne imellem
•
Aske-andelen må maksimum udgøre 1,5 %
•
Bark-andelen må maksimum udgøre 10 %
•
Indholdet af svovl må ikke overstige 0,05 %

3.2

Vand
•
•
•

Fugtighedsgraden i den leverede flis skal ligge mellem 35 - 60 % af totalvægten målt over de
sidste 5 leverancer
Afregningsprisen reduceres med 4,0 % for hvert procentpoint fugtighedsgraden ligger under 35% af totalvægten
På Leverancer med en fugtighedsgrad under 25% eller over 60 % af totalvægten, målt som
gennemsnit af sidste 5 læs, vil der være en yderligere prisreduktion på 25 %

Træflis der ikke overholder kravene til kvalitet vil kunne afvises ved levering.
Såfremt overskridelse af kvalitetskravene konstateres efter aflæsning, forbeholder Fjernvarme Horsens A/S
sig ret til økonomisk kompensation fra Sælger.
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