
 

Side 1/12 
 

Februar 2022 
Bilag 1 

 
 
 
 
 
 
 

Halmudbud 
til 

Lolland Varme A/S i Nakskov og Søllested 
 
 
 

Standardvilkår 
 
 
 
 
  



 

Side 2/12 
 

Indholdsfortegnelse 
 

 Indledning .............................................................................................................................. 3 

 Levering ................................................................................................................................. 3 

 Leveringsomfang .......................................................................................................... 3 

 Regulering af kontraktmængde ................................................................................... 3 

 Kvalitet ................................................................................................................................... 3 

 Halmballernes størrelse ............................................................................................... 3 

 Halmballernes vandindhold ......................................................................................... 4 

 Halmtype ...................................................................................................................... 4 

 Halmballernes beskaffenhed ........................................................................................ 4 

 Levering af halm .................................................................................................................... 5 

 Generelt ........................................................................................................................ 5 

 Krav til køretøjer – lastbil eller traktor med vogn ........................................................ 6 

 Læsning og transport af halmballer ............................................................................... 6 

 Leveringssted ............................................................................................................... 7 

 Levering af halm til varmeværkerne i Nakskov og Søllested ....................................... 7 

 Afvisningskriterier .................................................................................................................. 8 

 Halmafregningspris ................................................................................................................ 8 

 Basispris ........................................................................................................................ 8 

 Fugtregulering .............................................................................................................. 9 

 Afregning ...................................................................................................................... 9 

 Udelukkelse af leverandører .................................................................................................. 9 

 Krav til tilbud .......................................................................................................................... 9 

 Halmmængde i udbudsrunder ............................................................................................. 10 

 Aflysning af udbudsrunde .................................................................................................... 10 

 Køb af halm imellem udbudsrunder .................................................................................... 10 

 Force majeure ...................................................................................................................... 10 

 Leveringsret - overdragelse ................................................................................................. 11 

 Misligholdelse ...................................................................................................................... 11 

 Tvister .................................................................................................................................. 12 

 Ændrede vilkår for varmeværket......................................................................................... 12 

 
  



 

Side 3/12 
 

 Indledning 
Følgende standardvilkår gælder for leverance af halm fra en leverandør (i det følgende be-
nævnt ”Leverandøren”) til Lolland Varme A/S (i det følgende benævnt ”Lolland Varme”). 

 
Leverandøren giver gennem nærværende kontrakt tilladelse til, at Lolland Varme må gen-
nemføre uvildig audit hos Leverandøren med henblik på at verificere overensstemmelse 
med kontraktens bestemmelser. 

 

 Levering 

 Leveringsomfang 
Leverandøren er hvert år i den 3-årige kontraktperiode forpligtet til at levere den kontrahe-
rede halmmængde, jf. dog punkt 4.1 om leveringsplan. 
 
Leveringsåret er inddelt i 12 leveringsmåneder. Første leveringsmåned er august måned. 
 

 Regulering af kontraktmængde 
Lolland Varme kan regulere kontraktmængderne med +/- 15 %. 
 
Hvis Lolland Varme nedregulerer kontraktmængderne med op til -15 %, skal dette være 
skriftligt meddelt Leverandøren senest pr. 1. april. En eventuel nedjustering af kontrakt-
mængden skal være den samme for samtlige aktive Leverandører. 
 
Hvis Lolland Varme opregulerer kontraktmængderne med op til 15 %, skal dette altid være 
efter aftale med Leverandøren. Lolland Varme kan ikke tvinge Leverandøren til at levere en 
større mængde end den oprindelige kontraktmængde. 
 
Reguleringen af kontraktmængden vil udelukkende gælde indeværende sæson, og dermed 
vil kontraktmængden på eventuelle flerårige kontrakter ikke blive påvirket af reguleringen 
udover indeværende sæson. 

 

 Kvalitet 

 Halmballernes størrelse 
Halmen skal leveres som Hesston-halmballe eller Midi-halmballe med følgende specifikati-
oner: 
 

Hesston-halmballer Midi-halmballer 
Bredde:  120 cm 120 cm 
Højde:  130 cm  90 cm 
Længde: 225 - 255 cm* 225 - 255 cm* 
Vægt: 450 - 600 kg 450 – 600 kg 
 
*) Det anbefales, at halmballerne har en længde på ca. 245 cm. Det vil maksimere mængden af 

halm, der transporteres pr. leverance samt reducere sandsynligheden for, at halmballerne 
sætter sig og bliver længere end Lolland Varmes maksimale tilladte længde. 



 

Side 4/12 
 

 Halmballernes vandindhold 
Vandindholdet i et læs halm kontrolleres før pålæsning af Leverandøren med et indstiks-
hygrometer. 
 
Lolland Varme fugttester alle leverancer, og Lolland Varmes måling anvendes som afreg-
ningsgrundlag. Vandindholdet kontrolleres ved og under aflæsningen ved indstikning af et 
indstikshygrometer af anerkendt fabrikat. Målesonden indstikkes i mindst 20 cm dybde og 
20 cm fra kanten og mindst 2 steder jævnt fordelt i hver enkelt balle. Måleinstrumentet 
skal kunne måle lave vandprocenter og i det mindste registrere de som laveste afregnings-
procent. 
 
Lolland Varme aftager halm med et maksimalt gennemsnitligt vandindhold på 20 % pr. 
halmballe.  

 
Desuden foretager varmeværkets driftspersonale en visuel kontrol af halmens beskaffen-
hed og kvalitet i øvrigt. Driftspersonalet har bemyndigelse til at afvise dele af læsset eller 
hele læsset. 
 

 Halmtype 
Lolland Varme modtager mikshalm. 
 
Halmen skal stamme fra henholdsvis byg, havre, hvede, rug eller triticale. 
 
Desuden kan der leveres frøgræs, men kun når dette er aftalt med varmeværkets driftsper-
sonale. 
 

 Halmballernes beskaffenhed 
Halmen skal overholde nedenstående. I modsat fald kan læsset afvises. 
 
• Halmen må ikke være af snittet karakter, inden den presses i halmballer. 

• Hver halmballe skal være sammenholdt med seks snore. 

• Halmballerne skal have ydersnor. 

• Sten eller andre fremmedlegemer må ikke forefindes i den leverede halm, ligesom 
halmballerne ikke må være deforme eller skæve. 

• Halmen må ikke være kontamineret og ikke indeholde unormal stor mængde af myceli-
um (svampe). Halmen skal være fri for ammoniak, kemikalier og andre stoffer. 

• Halmballerne må ved visuel bedømmelse ikke afvige fra normal tilfredsstillende kvali-
tet, f.eks. vedrørende overfladefugt, snelag, frosne partier, forrådnelse, slag af spån-
pladelignende karakter m.v. 

• Halmballerne skal have været overdækket i forbindelse med udendørs opbevaring. 
Der stilles ikke krav til hvilken form for overdækning, der skal benyttes. Halmballerne 
skal blot ikke udsættes for direkte regn o.l. 

Halmballer, der er lageret/pakket i plastik, modtages ikke fra den 1/11 til den 31/7. Der 
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modtages endvidere ikke halmballer fra foregående år, som har været lagret/pakket i 
plastik. 

• Ved udendørs opbevaring må halmballerne heller ikke have stået direkte på jorden. 
Der skal eksempelvis fordeles et væsentligt bunddække af halm inden, at stabling af 
halmballerne påbegyndes. 
 
 

 Levering af halm 

 Generelt 
Leverandøren forestår selv transport af kontraktens halmmængde til varmeværket. 
 
Leverandøren skal overholde alle de betingelser, der er gældende for transport af halm i 
henhold til disse standardvilkår samt Lolland Varmes ”Håndbog - transport af halm” jf. 
punkt 4.5, der udleveres til Leverandøren. Anvender Leverandøren en underleverandør til 
transport af halmen, så er Leverandøren desuagtet ansvarlig for overholdelsen af disse 
standardvilkår samt Lolland Varmes ”Håndbog - transport af halm”. 
 
Ved transport af halm er Leverandøren forpligtet til at respektere de danske overens-
komstmæssige vilkår, der er gældende inden for de pågældende faglige områder. 
 
Forpligtelsen til at overholde arbejdsmiljø- og miljøkrav i henhold til dansk lovgivning under 
transporten, påhviler Leverandøren. Det gælder på såvel egne produktionssteder som på 
Lolland Varmes lokationer. 
 
Leverandøren skal hvert år fremsende en klarmeldingserklæring til Lolland Varme A/S med 
angivelse af antal tons presset Heston kornhalmballer. Klarmeldingserklæringen skal frem-
sendes inden den 1. oktober hvert år. Erklæringen vil blive udsendt til leverandøren i for-
bindelse med indgåelse af kontrakt. 
 
Lolland Varme udarbejder leveringsplan omfattende perioder for levering af halm. Planen 
udarbejdes således, at leveringsperioderne i kontraktperioden i videst muligt omfang går 
på skift mellem Leverandørerne i de tre leveringssæsoner.  
 
Lolland Varme udarbejder leveringsplanen i samarbejde med Leverandøren. 
 
Lolland Varme forbeholder sig ret til at ændre leveringsplanen. Såfremt sådanne ændringer 
medfører en forsinkelse eller en fremskyndelse i forhold til periodeinddelingen, afregnes i 
henhold til det aktuelle leveringstidspunkt. 

 
Det tilstræbes at endelig besked om tidspunkt for levering af halm meddeles Leverandøren 
med mindst én uges varsel. 
 
Leverandøren er forpligtet til at overholde leveringsplanen. Manglende overholdelse af le-
veringsplanen kan betragtes som en væsentlig misligholdelse. Endvidere vil Lolland Varme 
tilbageholde betaling for leveret halm med henblik på at modregne Lolland Varmes mérud-
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gifter ved at foretage dækningskøb af den ikke-leverede halmmængde. 
 
Aske og slagger:  
Leverandører tilknyttet varmeværket i Nakskov skal - uden omkostninger for Lolland Varme 
- afhente aske og slagger på varmeværket i Nakskov, i forholdet ca. 6 % af indvejet halm-
mængde. 
 
Leverandører tilknyttet varmeværket i Søllested får - uden omkostninger for Leverandøren 
- leveret aske og slagger af Lolland Varme fra varmeværket i Søllested, i forholdet ca. 6 % af 
indvejet halmmængde.  
 
Lolland Varme udarbejder leveringsplan omfattende perioder for afhentning/levering af 
aske og slagger.  
 
Det tilstræbes at endelig besked om tidspunkt for afhentning/levering af aske og slagger 
meddeles Leverandøren med mindst én uges varsel. 
 
Leverandøren er forpligtet til at overholde leveringsplanen. Manglende overholdelse af le-
veringsplanen kan betragtes som en væsentlig misligholdelse.  
 
Lolland Varme indhenter de til enhver tid nødvendige myndighedstilladelser for udbring-
ningen og foretager pligtige indberetninger til myndighederne. Leverandøren er pligtig til at 
oplagre og udbringe asken i henhold til gældende regler. 
 
Ankomst til varmeværket udenfor den udmeldte åbningstid jf. punkt 4.4 accepteres ikke. 
 

 Krav til køretøjer – lastbil eller traktor med vogn 
Leverandøren er ansvarlig for, at de køretøjer, som anvendes af Leverandøren eller Leve-
randørens transportør til udførelse af transport af halm, er velholdte og egnede til udførel-
se af den pågældende halmtransport, således at aflæsning kan foregå sikkert og uhindret til 
begge sider.  
 
Leverandøren er ansvarlig for, at køretøjet opfylder Færdselslovens og Arbejdstilsynets reg-
ler og påbud i enhver henseende. 
 
Alle køretøjer, som færdes i halmladen, skal være forsynet med gnistfang. Halmladet skal 
være med fast og plan bund. 
 
Lolland Varme forbeholder sig ret til at ændre i ovenstående krav til traktor og lastbiler. 
 

 Læsning og transport af halmballer 
Halmballerne skal læsses med normalt 20 stk. Hesston-halmballer eller 30 Midi-halmballer 
pr. transport. 
 
Halmballerne skal stå på snorene og sikre, at snorene på halmballerne er intakte, og at 
halmballerne ikke er gået i stykker. 



 

Side 7/12 
 

 
Halmballernes faste/gode side skal vendes nedad. Det nederste lag halmballer fra et halm-
oplag skal dog vende med undersiden opad. 
 
Der påhviler Leverandøren et særligt ansvar og opmærksomhed for at udføre sikker trans-
port, herunder at undgå spild og for at imødegå tab af halmballer under transporten. 
 
Det påhviler Leverandøren at overholde miljøkrav i almindelighed under transport. 
 

 Leveringssted 
Leveringssteder for halmtransporterne er: 
 
Lolland Varme A/S   
Drammenvej 1    
4900 Nakskov     
 

Den normale åbningstid for halmmodtagelse i Nakskov er:  
 

Mandag – onsdag kl. 06.00 - 14.00 
Torsdag   kl.  06.00 - 13.00 
Fredag   kl.  06.00 - 12.00 

 
 
Lolland Varme A/S 
Jernbanegade 25 
4920 Søllested 
 

Den normale åbningstid for halmmodtagelse i Søllested er:  
 

Mandag   kl.  08.00 - 15.00 
Onsdag   kl.  08.00 - 15.00 
Fredag   kl.  08.00 - 15.00 

 
Åbningstiden kan ændres efter forudgående varsel fra Lolland Varme. 
 
Søn- og helligdagskørsel må forventes i et vist omfang, specielt i forbindelse med jul, påske 
og pinse. Lolland Varme kan kræve transporter gennemført på sådanne dage, og vil i disse 
situationer udvide ovenstående åbningstider tilsvarende.  

 

 Levering af halm til varmeværkerne i Nakskov og Søllested 
 
I forhold til leveringsproceduren for halm til varmeværkerne henvises der til ”Håndbog - 
Transport af halm”. Vejledningen beskriver leveringsproceduren fra, at en given traktor el-
ler lastbil ankommer til varmeværket til traktor, eller lastbil forlader varmeværket igen. 
 
I ”Håndbog - Transport af halm” fremgår det også, hvad der er varmeværkets stedlige mil-
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jø- og sikkerhedsregler og procedurer samt varmeværkets sikkerhedsprocedurer i tilfælde 
af uheld. Disse regler og procedurer samt anvisninger fra varmeværkets driftspersonale 
skal til enhver tid følges af transportører/chauffører. Overtrædelse af disse regler og anvis-
ninger medfører bortvisning uden varsel og omkostninger for Lolland Varme. 
 
”Håndbog - Transport af halm” er et dynamisk dokument, der løbende revideres. I tilfælde 
af revidering udsender Lolland Varme en ny udgave til samtlige leverandører.  
Lolland Varme forbeholder sig ret til at kunne fordele 20 % af de indgåede kontrakter mel-
lem Nakskov og Søllested. 
 
 

 Afvisningskriterier 
Halmtransporten vil blive afvist, hvis: 
 
• Halmballerne afviger fra størrelseskriterierne, jf. punkt 3.1 
• Halmballerne er for fugtige, jf. punkt 3.2 
• Halmballerne lever ikke op til kravene i stikprøvekontrollen, jf. punkt 3.2 
• Halmballerne ikke lever op til Lolland Varmes kvalitetskrav jf. punkt 3.3. og punkt 3.4 
• Halmballerne ikke er læsset korrekt, jf. punkt 4.3 
• Anvisningerne fra varmeværkets driftspersonale ikke efterkommes 
 
Afvises enkelte halmballer eller hele læs halm, skal Leverandøren selv afholde alle udgifter i 
forbindelse med returnering af enkelte/læsset. 
 
Ved gentagne afvisninger kan Leverandøren forlange en ekstra inspektion med varmevær-
kets driftspersonale af efterfølgende læs. Leverandøren har ret til at deltage ved inspektio-
nen. 

 
 

 Halmafregningspris 

 Basispris 
Basisprisen, der dækker leverancer i den første leveringssæson, fremgår af det godkendte 
tilbudsskema. Ved et accepteret tilbud (kontraktstart: 1. august 2022) er basisprisen angi-
vet pr. 1. august 2022. Basisprisen er baseret på et vandindhold op til 18,0 %. 
 
Basisprisen reguleres én gang årligt pr. 1. august med den årlige vægtede relative stigning i 
nettoprisindekset, brændstofindekset og lønindekset for den private sektor.  
 
Indekseringen vægtes således: 
 
• 70 % nettoprisindeks. 
• 15 % brændstofindeks. 
• 15 % arbejdslønindeks. 
 
Indeks hentes fra Danmarks Statistik. 
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Indeksregulering sker første gang med udgangspunkt i 1. kvartal 2022, og der reguleres 
med den relative stigning i indeks i forhold til 1. kvartal i det efterfølgende år. 
 
Basisprisen kan reguleres både over og under tilbudsskemaets basispris. 
 
Afregning af halmballerne sker på baggrund af den totale vægt pr. læs. Lolland Varme fore-
tager dog en individuel vejning af halmballerne umiddelbart før afbrænding. 
 
Såfremt den individuelle vægt af en halmballe overstiger en maksimal vægt på 600 kg. fore-
tages der ikke nogen afregning for den pågældende halmballe til leverandøren (pris = kr. 0). 
I det tilfælde, at én af halmballerne vejer mere end 600 kg, vil pågældende halmballes vægt 
blive fratrukket i den totale vægt inden afregning. Halmballer, der overstiger den maksima-
le vægt, kan ødelægge Lolland Varmes produktionsanlæg og kan påføre Lolland Varme væ-
sentlig økonomisk skade. 
 

 Fugtregulering 
Læssets faktiske indvejede vægt reguleres efter følgende: 
 
• Ved målt vandindhold op til 18 %, reduceres vægten af læsset ikke. 
• Ved målt vandindhold mellem 18.1 % og 20.0 % i læsset, reduceres vægten med 16 % af 

læsset. 
• Hvis målingen af fugtigheden i halmballerne er højere end 20 %, vil læsset blive afvist – 

der henvises til punkt 3.2 for uddybning herom. 
 

 Afregning 
Halmen afregnes i de enkelte leveringssæsoner med udgangspunkt i den basispris, der år-
ligt træder i kraft pr. 1. august, og som reguleres i henhold til punkt 6.2. 
 
Opgørelse af og afregning for de leverede halmmængder, korrigeret for vandindhold, jf. 
punkt 6.2, foretages månedsvis af Lolland Varme. Købesummen forfalder til betaling se-
nest den 15. i den efter levering følgende måned eller den efterfølgende bankdag - og 
indbetales til den af Leverandøren anviste konto i pengeinstitut. 
 
 

 Udelukkelse af leverandører 
Lolland Varme forbeholder sig ret til at udelukke Leverandører, der tidligere væsentligt 
har misligholdt kontrakter med Lolland Varme. Udelukkelsesperioden vil have en varighed 
af 2 år fra den dag misligholdelsen konstateres. 
 
 

 Krav til tilbud 
Tilbudsgivere kan afgive flere forskellige tilbud - både hvad angår mængde og pris. 
Kun skriftlige tilbud, som afleveres inden for tilbudsfristen med tilbudsgivers underskrift, 
kan indgå i tilbudsevalueringen. 
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En tilbudsgiver kan frit ændre eller tilbagekalde et tilbud inden udløbet af tilbudsfristen, 
men er ved udløbet af denne bundet af sit bud. Ændringer og tilbagekaldelse skal opfyl-
de samme formkrav som tilbuddet. 
 

 Halmmængde i udbudsrunder 
Minimumsmængden pr. tilbud udgør 200 tons. 
Maksimumsmængden pr. leverandør udgør 2.500 tons. 
 
Lolland Varme kan frit vælge hvor stor en mængde halm, man ønsker at indgå kontrakt 
om. Såfremt Lolland Varme ikke antager tilbud på hele sit behov af halm i 1. udbudsrun-
de, kan en ny udbudsrunde finde sted. 
 
 

 Aflysning af udbudsrunde 
Det er forbudt for tilbudsgivere at koordinere deres tilbud.  
 
Såfremt Lolland Varme får mistanke om, at der er sket koordinering af tilbud, priser eller 
andre forhold, orienterer Lolland Varme Konkurrencestyrelsen. Lolland Varme kan herefter 
annullere udbudsrunden. 
 
 

 Køb af halm imellem udbudsrunder 
I det omfang Lolland Varme vælger at købe halm uden afholdelse af udbudsrunder står 
det Lolland Varme frit at udvælge Leverandører og forhandle vilkår bilateralt. En ikke-
udtømmende liste på situationer, hvor bilateralt køb kan blive aktuelt, er: 
 
• I slutningen af en halmsæson, for at sikre den mængde der mangler i indeværende 

sæson. 
• I forsyningsmæssige problematiske perioder. 
 
 

 Force majeure 
Parterne hæfter ikke for deres forpligtelser efter halmleverancekontrakten, hvis der efter 
dennes indgåelse indtræder omstændigheder af force majeure-karakter. 
 
Som force majeure hos Leverandøren forstås i henhold til denne halmleverancekontrakt 
halmknaphed hos Leverandøren som følge af helt usædvanligt våde vejrforhold under 
bjergning af halmen, brand i halmlageret, eller en anden pludselig opstået skade i halmla-
geret, som ikke kunne forudses og forhindres af Leverandøren. 
 
Det er i denne forbindelse en nødvendig (men ikke tilstrækkelig) betingelse for at kunne 
betegne vejrforhold som helt usædvanligt våde, at der i perioden fra den 1. august til den 
1. oktober er faldet minimum 200 mm nedbør i bjergningsområdet (som opgjort af DMI). 
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Såfremt Leverandøren i forholdet til Lolland Varme optræder som mellemhandler, f.eks. 
ved at have indgået halmleverancekontrakter, hvor den samlede kontraktmængde oversti-
ger halmmængden fra Leverandørens egne jorde, er det en nødvendig (men ikke tilstræk-
kelig) betingelse for Leverandørens påberåbelse af force majeure i relation til halm, der ik-
ke stammer fra Leverandørens egne jorde, at endelig og bindende aftale om denne halm er 
indgået før halmsæsonens start den 1. august. 
 
Har Leverandøren indgået aftaler med andre end Lolland Varme om halmleverancer skal 
der i force majeure situationer ske en ligelig nedskæring for alle kontraktmængder. 
 
Som force majeure fra Lolland Varmes side forstås for eksempel fejl eller havarier på vær-
ket, modtagningsanlæg, begrænsning af varmeafsætning eller lignende forhold på varme-
værket, der umuliggør eller reducerer muligheden for halmens modtagelse eller afbræn-
ding. Force majeure situationer berettiger Lolland Varme til at reducere den for sæsonen 
kontraherede mængde, som er fastsat i den indgåede halmleverancekontrakt. 
 
Den part, der vil påberåbe sig force majeure, skal uden ugrundet ophold skriftlig underrette 
den anden part om dens opståen og forventede ophør. 
 
 

 Leveringsret - overdragelse 
Leverandørens rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan kun overdrages 
til andre med Lolland Varme samtykke. 
 
For at sikre Lolland Varme tilstrækkelige halmleverancer er Leverandøren i forbindelse med 
ejendomsoverdragelse (f.eks. ved salg eller forpagtning) forpligtet til at sørge for, at den 
nye ejer indtræder i Leverandørens rettigheder og forpligtelser ifølge halmleverancekon-
trakten. 
 
Den nye ejer kan ved indtrædelsen, opsige kontrakten med et års varsel til udløb pr. 1. au-
gust, uanset bestemmelsen i den indgåede halmleverancekontrakt vedrørende kontrakt-
længde. 
 
Leverandøren må kun udstede transport for sit krav på afregning for halmleverancen til sit 
eget pengeinstitut. Ved udstedelse af transport skal Lolland Varme straks orienteres her-
om. 
 
 

 Misligholdelse 
Såfremt en part væsentlig misligholder sine forpligtigelser i henhold til denne aftale, er den 
anden part berettiget til at ophæve aftalen og/eller gøre sine eventuelle øvrige mislighol-
delsesbeføjelser gældende, herunder foretagelse af dækningskøb. Aftalen kan dog alene 
ophæves, såfremt den misligholdende part ikke har afhjulpet sin manglende opfyldelse 10 
dage efter skriftligt at være blevet anmodet herom af den ikke-misligholdende part. Er af-
hjælpning ikke mulig, kan den ikke-misligholdende part dog ophæve aftalen med omgåen-
de virkning. 
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Som eksempler på Leverandørens væsentlige misligholdelse kan ikke-udtømmende næv-
nes: Manglende overholdelse af love, myndighedernes anvisninger og manglende overhol-
delse af forpligtelsen i punkt 4.1 og pkt. 4.5.  Hel eller delvis afvisning af Leverandørens 
halmtransport og manglende halmlevering m.v. vil efter de konkrete omstændigheder også 
kunne udgøre en væsentlig misligholdelse af aftalen. 
 
Såfremt Leverandøren måtte misligholde sine forpligtelser i relation til én delleverance i 
henhold til en indgået halmleverancekontrakt, er Lolland Varme berettiget til at påberåbe 
sig Leverandørens misligholdelse med virkning for også senere delleverancer. 
 
Lolland Varme er endvidere berettiget til at påberåbe sig Leverandørens væsentlige mislig-
holdelse af andre aftaler indgået mellem Leverandøren og Lolland Varme A/S med virkning 
for også denne aftale (”cross-default”). 
 
 

 Tvister 
Tvister mellem parter skal i første omgang søges løst ved imødekommende gensidige for-
handlinger mellem parterne. 
 
Hvis parterne ikke kan blive enige, afgøres tvisten af domstolene, med mindre parterne af-
taler andet.  
 
Retten i Nykøbing Falster er værneting. 
 
 

 Ændrede vilkår for varmeværket 
Såfremt der efter Lolland Varmes vurdering foretages politiske tiltag, som i væsentlig grad 
fordyrer eller hindrer produktion på varmeværkets halmkedel (herunder ændrede myndig-
hedskrav, bortfald eller nedsættelse af tilskud m.m.). skal Lolland Varme være berettiget til 
under disse omstændigheder at kunne opsige kontrakten senest med virkning fra, når æn-
dringerne træder i kraft, uden at Leverandøren har krav på kompensation eller erstatning i 
denne anledning. 
 
Såfremt Lolland Varme måtte overdrage varmeværket, har Lolland Varme ret til at over-
drage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne halmleverancekontrakt til den 
nye ejer af varmeværket uden indhentning af Leverandørens samtykke. 
 

 


	1. Indledning
	2. Levering
	2.1 Leveringsomfang
	2.2 Regulering af kontraktmængde

	3. Kvalitet
	3.1 Halmballernes størrelse
	3.2 Halmballernes vandindhold
	3.3 Halmtype
	3.4 Halmballernes beskaffenhed

	4. Levering af halm
	4.1 Generelt
	4.2 Krav til køretøjer – lastbil eller traktor med vogn
	4.3 Læsning og transport af halmballer
	4.4 Leveringssted
	4.5 Levering af halm til varmeværkerne i Nakskov og Søllested

	5. Afvisningskriterier
	6. Halmafregningspris
	6.1 Basispris
	6.2 Fugtregulering
	6.3 Afregning

	7. Udelukkelse af leverandører
	8. Krav til tilbud
	9. Halmmængde i udbudsrunder
	10. Aflysning af udbudsrunde
	11. Køb af halm imellem udbudsrunder
	12. Force majeure
	13. Leveringsret - overdragelse
	14. Misligholdelse
	15. Tvister
	16. Ændrede vilkår for varmeværket

