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Principper for indkøb af halm
Indledning
I 2011-12 overtog de lokale forsyningsselskaber ejerskab og drift af de halmfyrede kraftvarmeværker på
Sjælland, i Ringsted overtog Ringsted Forsyning ansvaret for indkøb af halm til fjernvarmeværket og i
2013 idriftsatte Holbæk Forsyning et nyt halmfyret fjernvarmeværk i St. Merløse.
Det er således Vordingborg Kraftvarme A/S, Slagelse Forsyning, Haslev Fjernvarme I.m.b.a., Ringsted
Forsyning A/S, og Fors A/S (i det følgende kaldet ”forsyningsselskaberne”), der står for indkøb af halm til
Masnedøværket, kraftvarmeværkerne i Slagelse og Haslev samt varmeværkerne i Ringsted og St.
Merløse.
Ved indkøb af halm og indgåelse af kontrakter herfor vil forsyningsselskaberne følge de principper der er
opstillet i det følgende.
1. Udbudsrunde
Indkøb af halm til forsyningsselskaberne vil som udgangspunkt ske ved denne udbudsrunde.
Udbudsrunden er tilrettelagt og gennemføres af de forsyningsselskaber i fællesskab og vedrører halm til
levering i fyringssæsonen 2017-18, startende den 1. august 2017.
På baggrund af udbudsrunden vil hver enkelt af de 5 forsyningsselskaber udvælge tilbud og indgå
kontrakter om levering af halm.
2. Offentliggørelse
Udbud af halm og betingelserne i den forbindelse vil blive offentliggjort i landbrugsblade og i lokale
dagblade.
Desuden vil annoncer og udbudsmateriale blive lagt ud på forsyningsselskabernes hjemmesider,
Masnedøværket:
www.vordingborgforsyning.dk
Slagelse Kraftvarmeværk www.skforsyning.dk
Ringsted Halmvarmeværk: www.ringstedforsyning.dk
Haslev Fjernvarme:
www.haslev-fjernvarme.dk
St. Merløse:
www.fors.dk
Det samlede udbudsmateriale kan downloades fra forsyningsselskabernes hjemmesider og kan rekvireres

pr. e-mail eller post ved henvendelse til en administrator, der er udpeget af forsyningsselskaberne.

3. Tidsfrister
I udbudsmaterialet vil der blive fastlagt en fast, rimelig tidsfrist for fremsendelse af tilbud til forsyningsselskaberne.
4. Storleverandører, vurdering af egnethed
Formålet med nedenstående bestemmelser er at undgå væsentlige leveringsproblemer i tilfælde af
betalingsstandsninger, konkurs eller virksomhedsophør hos en leverandør. Derfor forbeholder
forsyningsselskaberne sig ret til at gennemføre en vurdering af storleverandørers egnethed i forbindelse
med udbud af halm.
En
•
•
•

storleverandør er en leverandør der:
Samlet byder ind med mere end 5.000 ton pr. sæson i et udbud
I forvejen har halmkontrakter på over 5.000 ton pr. sæson til et af forsyningsselskaberne.
Har en kontraktmængde og en tilbudsmængde der for samtlige 5 forsyningsselskaber tilsammen når
over 5.000 ton pr. sæson.
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Ved opgørelsen af, om en leverandør opfylder kriterierne for at blive betragtet som storleverandør,
medregnes halmmængder for virksomheder, der enten er underlagt leverandørens bestemmende
indflydelse, har bestemmende indflydelse over leverandøren eller underlagt samme bestemmende
indflydelse som den pågældende leverandør.
I forbindelse med tilbud vil leverandørerne blive anmodet om at oplyse om eventuelle halmmængder, der
skal medtælles i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt leverandøren har status af storleverandør.
Et hvert af forsyningsselskaberne forbeholder sig ret til helt eller delvist at se bort fra tilbud, der bringer
en storleverandørs samlede kontraktmængde op over 15% af forsyningsselskabets samlede forbrug pr.
halmsæson. Denne begrænsning af den maksimale kontaktmængde er fastlagt af hensyn til forsyningssikkerhed for leverancer af halm. Grænsen for storleverandører vil kunne ændres i fremtidige
udbudsrunder på baggrund af indhøstede erfaringer og vil fremgå som en del af materialet for det
konkrete udbud.
Ved vurderingen af en storleverandørs egnethed vil der indgå forhold omkring:
- Finansiel situation og formåen.
- Omfang af sikrede halmmængder.
Når det drejer sig om kontrakter an værk vil der desuden blive taget hensyn til mulighederne for logistik
og transport.
Sammen med skemaet/skemaerne med tilbud skal storleverandører vedlægge følgende:
•

En underskrevet ”Tro og love erklæring” om, at minimum 50 % af den tilbudte mængde er sikret for
førstkommende sæson (dvs. forventet udbytte på egne arealer tillagt summen af de halmmængder
som storleverandøren har indgået aftale om at få leveret af underleverandører).
Forsyningsselskaberne forbeholder sig ret til at foretage en stikprøvekontrol af leverandørens sikrede
mængder. Tro og love erklæring er vedlagt udbudsmaterialet.

•

En erklæring fra storleverandørens pengeinstitut, der bekræfter, at pengeinstituttet er indstillet på at
udstede en anfordringsgaranti. Denne garanti skal dække den kontraktmængde, der overstiger 5.000
ton (summen af eksisterende kontraktmængder såvel som mængder på nye tilbud). Garantien skal
gælde i hele kontrakternes løbetid. Beløbsmæssigt skal garantien dække 10% af den kontraktsum,
der overstiger 5.000 ton (pris * mængde).
Anfordringsgarantien skal tjene som sikkerhed for storleverandørens opfyldelse af sine forpligtelser
over for forsyningsselskabet i anledning af den halmleverancekontrakt, der måtte blive indgået.
Endelig anfordringsgaranti skal stilles senest 30 dage efter halmleverancekontraktens indgåelse.

Storleverandører der tilbyder halm leveret an værk skal desuden vedlægge:
•

En underskrevet ”Tro og love erklæring” om, at for hver 5.000 ton leverandøren opnår kontrakt på, er
han i stand til at levere 15 læs halm pr. uge til det pågældende værk, indenfor værkets gældende
åbningstider. Udkast til Tro og love erklæring om levering af halm an værk er vedlagt
udbudsmaterialet.

Storleverandører, der ikke opfylder egnethedskriterierne får skriftlig meddelelse herom med angivelse af
en begrundelse for den manglende kvalifikation. Indsendte tilbud fra disse storleverandører vil herefter
ikke indgå i udbudsrunden.
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5. Udelukkelse af leverandører
Et hvert af forsyningsselskaberne kan udelukke leverandører, der tidligere væsentligt har misligholdt
kontrakter med det pågældende selskabs halmfyrede værk. Udelukkelsesperioden vil have en varighed af
2 år med start den dag, hvor udelukkelsen meddeles leverandøren.
6. Krav til tilbud
I udbudsrunden kan der afgives tilbud på halm afhentet på leverandørens adresse, det vil sige ab gård
såvel som leveret på et af de halmfyrede værker, benævnt levering an værk. I alle tilfælde skal der ved
afgivelse af tilbud gives en pris på halm afhentet på gård, ab gård. Såfremt leverandøren ønsker selv at
sørge for transport skal der tillige anføres en tilbudspris for transport til et eller flere af værkerne.
Forsyningsselskaberne vil afgøre hvilke tilbud på transport de vil gøre brug af.
Mindste størrelse for tilbud og for kontrakter vil være 100 tons for leverancer til et givet værk, af en
given kvalitet af halm: kornhalm, frøgræs eller rapshalm.
Tilbudsgivere kan afgive flere forskellige tilbud, både hvad angår mængde og pris. Kun skriftlige tilbud,
som afleveres indenfor tilbudsfristen med tilbudsgivers underskrift, vil indgå i bedømmelsen af tilbud.
Hver enkelt tilbudsgiver kan højst afgive 5 tilbud for leverancer af en given kvalitet af halm: kornhalm,
frøgræs eller rapshalm.
En tilbudsgiver defineres som en virksomhed med selvstændigt CVR-nr.
En tilbudsgiver kan frit ændre eller tilbagekalde et tilbud inden udløbet af tilbudsfristen, men er ved
udløbet af fristen bundet af det eller de tilbud han har givet. Ændringer og tilbagekaldelse af tilbud skal
opfylde samme formkrav som tilbuddet og ske ved, at tilbudsgiveren indsender et nyt tilbud med samme
tilbudsnummer som det tilbud, der ønskes ændret. Herved erstattes det tidligere indsendte tilbud og det
vil være datoen for tilbudsgivers underskrift der afgør hvilket tilbud som er gældende.
En tilbudsgiver kan ikke give tilbud på større mængder halm af en given kvalitet end hvad han råder
over, d.v.s. forventet udbytte fra egne arealer plus halmmængder han har indgået aftale om at få leveret
af underleverandører.
7. Halmmængde
Forsyningsselskaberne kan frit vælge hvor stor en mængde halm, man ønsker at indgå kontrakt om.
Såfremt et forsyningsselskab ikke antager tilbud på hele sit behov af halm i en udbudsrunde, kan en ny
udbudsrunde finde sted.
8. Øvrige krav
Tilbudsgiver tilkendegiver ved sin underskift af et tilbud, at han vil overholde gældende love og
bestemmelser i forbindelse med fremskaffelse, levering og eventuel transport af halm.
Det gælder f.eks.:
• Arbejdsmiljøloven.
• Miljøbeskyttelsesloven.
• Færdselsloven.
9. Evaluering af tilbud
I takt med at tilbuddene fremsendes registreres de i en fælles database for alle 5 forsyningsselskaber.
Kriteriet for tildeling af kontrakter vil være laveste, beregnede pris på sammenlignelige vilkår, inklusiv
transportomkostninger. Transportomkostninger fra hver tilbudsgiver til hvert af de 5 forbrugssteder
beregnes af forsyningsselskaberne. Har tilbudsgiver afgivet tilbud på transport af egen halm (an værk) vil
denne pris blive anvendt i tilbudsevalueringen.
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Summen af den tilbudte pris inkl. transportomkostning danner grundlag for forsyningsselskabernes
evaluering af tilbud.
Ved vurdering af tilbud på frøgræs- og raps vil der blive taget hensyn til, at disse typer af halm har en
lavere værdi i forhold til kornhalm grundet bl.a. forskel i forbrændingsegenskaber samt øgede krav og
omkostninger ved håndtering.
Hvis der til et værk er flere tilbud med ens pris an værk og de tilsammen udgør en mængde, der er
større end det resterende behov for det pågældende værk, kan forsyningsselskabet vælge at øge
kontraktmængden, afvise de pågældende tilbud eller at nedskrive mængderne for alle disse tilbud
forholdsmæssigt.
I sidstnævnte tilfælde vil forsyningsselskabet orientere de pågældende halmleverandører skriftligt og
anmode om tilsagn til nedskrivningen. Giver tilbudsgiveren ikke tilsagn til nedskrivningen afvises
tilbuddet.
Efter endt evaluering vil forsyningsselskaberne sende skriftlig accept til alle tilbudsgivere med
accepterede tilbud, hvorved der vil være indgået endelig og juridisk bindende kontrakt mellem parterne.
Det vil ske inden for en nærmere angiven fastsat dato. Samtidig vil der blive afsendt skriftlig besked på
afslag på tilbud til de øvrige deltagere i udbudsrunden.
Forsyningsselskaberne vil behandle alle tilbudsgivere lige i udbudsrunden og der vil ikke ske forhandling
mellem forsyningsselskaberne og leverandørerne af de indkomne tilbud.
10. Køb af halm mellem udbudsrunder
Forsyningsselskaberne kan købe halm uden afholdelse af udbudsrunder og vil i disse tilfælde frit vælge
leverandører og forhandle vilkår bilateralt.
Dette vil f.eks. kunne ske i tilfælde som:
- i slutningen af en halmsæson, såfremt der mangler halm til et eller flere af de halmfyrede værker.
- i perioder hvor der viser sig problemer med forsyningerne fra leverandører der har kontrakter på halm.
12. Flytning af halm mellem værker
Forsyningsselskaberne forbeholder sig ret til at overføre halm fra et værk til et andet, hvis der opstår
mangel på halm på et værk, mens et andet værk har tilstrækkelige mængder. I disse tilfælde vil
leverandøren(rerne) blive holdt skadesløse med hensyn til omkostninger og priser, idet der som
udgangspunkt vil blive tale om at flytte halm som er kontraheret på ab gård kontrakter.
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