Haslev Fjernvarme A.m.b.a.

Standardvilkår for leverancer af halm
Gældende for leverancer til:
Vordingborg Kraftvarmeværk, Slagelse Kraftvarmeværk,
Halmvarmeværket Stop 39 (Slagelse), Halsskov Halmvarmeværk,
Ringsted Halmvarmeværk, Haslev Fjernvarme og St. Merløse Varmeværk
17.12.2019

De følgende bestemmelser er gældende i henhold til enhver kontrakt om levering af halm til
Vordingborg Kraftvarmeværk, Slagelse Kraftvarmeværk, Halmvarmeværket Stop 39 (Slagelse),
Halsskov Halmvarmeværk, Ringsted Halmvarmeværk, Haslev Fjernvarme samt St. Merløse
Varmeværk.

§ 1.

Parterne
Leverandør:

Forsyningsselskabet:

Er den på kontraktbladet (det underskrevne tilbudsskema) anførte
virksomhed, som leverer halm.
Et hvert af de 5 forsyningsselskaber: Vordingborg Kraftvarme A/S, SK
Varme A/S, Ringsted Fjernvarme A/S, Haslev Fjernvarme A.m.b.a. og
Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S,
der hver især ejer de halmforbrugende værker:
Vordingborg Kraftvarmeværk, Slagelse Kraftvarmeværk,
Halmvarmeværket Stop 39 (Slagelse), Halsskov Halmvarmeværk,
Ringsted Halmvarmeværk, Haslev Fjernvarme samt St. Merløse
Varmeværk.
Forsyningsselskabet indkøber halm hertil, samt koordinerer og
udfører deraf afledte funktioner.

§2.

Kontraktgrundlag
Kontraktgrundlaget for levering af halm til det på det accepterede tilbudsskema anførte værk
udgøres af følgende dokumenter:
* ”Tilbudsskema” med underskrift af Leverandør og skriftlig accept fra forsyningsselskab.
For storleverandører gælder desuden ”Storleverandør – Tro og love erklæring”.
* Nærværende ”Standardvilkår for leverance af halm”.
* ”Udbudsbetingelser for indkøb af halm”.
Leverandøren skal overholde krav og betingelserne anført i ovennævnte dokumenter.

§ 3.
a)
b)
c)

Procedure
Leverandøren leverer halmballerne læsset på lastvogn på fast, farbart underlag med let
adgang fra offentlig vej.
Forsyningsselskabet arrangerer afhentning og transport af halmen til kraftvarmeværket
/fjernvarmeværket.
Ved selvtransport leverer leverandøren selv halmen i henhold til bestemmelserne i § 9.
”Særligt for leverancer leveret på værket, an værk leverancer” i nærværende ”Standardvilkår
for leverance af halm”.
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§ 4.
4.1

Leverancens omfang
Leverandøren er hvert år pligtig til at levere den/de mængder af halm som er fastsat i den
kontrakt om levering af halm, som han har indgået med et af forsyningsselskaberne.
Forsyningsselskabet forbeholder sig ret til at udelukke visse halmarter, hvis de viser sig at give
driftsproblemer. I sådanne tilfælde kan der forhandles mellem leverandør og
forsyningsselskab om vilkårene for at ændre leverancerne til andre acceptable halmarter.
Ændring i fordelingen mellem de 3 halmarter kan løbende finde sted efter gensidig
overenskomst herom.

4.2

Leveringsprocenten vil som hovedregel blive på minimum 85% af kontraktmængden, i
tilfælde hvor der ikke foreligger force majeure, jævnfør § 12.

4.3

Leveringsåret inddeles i 12 leveringsmåneder. Første leveringsmåned er august måned.

4.4

Som udgangspunkt er leverandøren pligtig til at modtage aske fra værket. Forpligtelsen
andrager en askemængde, der modsvarer askeindholdet i den af leverandøren leverede
halmmængde.
Asken leveres hos leverandøren for forsyningsselskabets regning. Opfejning og lignende
må ikke forekomme i asken.
Forsyningsselskabet garanterer, at asken er fri for spiredygtige flyvehavrekerner, og at den
kan udbringes i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav.
Forsyningsselskabet indhenter de til enhver tid nødvendige myndighedstilladelser for
udbringningen og foretager pligtige indberetninger til myndighederne.
Leverandøren er pligtig til at oplagre og udbringe asken i henhold til gældende regler.

4.5

Såfremt leverandøren ikke ønsker at modtage aske skal han give forsyningsselskabet skriftlig
besked herom.

4.6

Ønsker leverandøren at blive fritaget for at modtage aske, fratrækker forsyningsselskabet et
beløb til dækning af selskabets omkostninger ved håndtering, bortskaffelse og deponering af
asken. Dette sker ved afregning for leveret halm, og beløbet i kr. pr. ton halm fremgår af
udbudsbetingelserne.

§ 5.

Kvalitet

5.1

Halmtype/kvalitet, balle typer og størrelses specifikationer

5.1.1 Halmtype/kvalitet.
Værkerne anvender generelt halmtyperne kornhalm, frøgræshalm og rapshalm.
De specifikke, efterspurgte halmtyper og -kvaliteter til de enkelte værker fremgår af
udbudsdokumentet ”Udbudsbetingelser for indkøb af halm”.
St. Merløse Varmeværk modtager ikke kornhalm af vinterbyg og forudsætter, at halmen
opbevares i indendørs lager.
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5.1.2 Balle typer
Hesston baller
Samtlige værker ordrer og modtager halmleverancer som Hesston-baller med
størrelsesspecifikationerne angivet i afsnit 5.1.3.
Det skal understreges at følgende værker UDELUKKENDE ordrer og modtager
Hesston baller i lighed med tidligere år:
•
•
•
•

Vordingborg Kraftvarmeværk
Ringsted Halmvarmeværk
Haslev Fjernvarme
St. Merløse Varmeværk

MIDI baller
Slagelse Kraftvarmeværk, Halmvarmeværket Stop 39 samt Halsskov
Halmvarmeværk ordrer og modtager desuden halmleverancer som MIDI baller med
størrelsesspecifikationerne angivet i afsnit 5.1.3.

5.1.3 Tilladelige halmballe størrelser og vægt.
Størrelse
Højde

Hesston
1,2 – 1,3 m.

MIDI (note 1)
0,85 – 0,95 m.

Bredde
Længde

1,2 – 1,3 m.
2,25 - 2,55 m.

1,2 – 1,3 m.
2,35 - 2,6 m.

Vægt

500 - 750 kg.

400 – 800 kg.

Densitet

110 - 185 kg/m3.

Særlige tillægskrav
Hesston ballers absolutte højdegrænse er
1,3 m. (note 2)
For MIDI baller bør der tilstræbes en
længde på ca. 2,45 m.
Hesston-baller til Haslev Fjernvarme og til
St. Merløse Varmeværk må maksimalt
veje 600 kg.
Hesston-baller til Haslev Fjernvarme og til
St. Merløse Varmeværk må maksimalt
have en densitet på 160 kg/m3.

Note 1: Det understreges som nævnt i afsnit 5.1.1 at udelukkende værkerne Slagelse
Kraftvarmeværk, Halmvarmeværket Stop 39 samt Halsskov halmvarmeværk modtager
MIDI baller.
Note 2: Da værkerne til modtagelse af Hesston baller har udstyr til transport og håndtering af
halmen, der er nøje indrettet til Hesston baller med ovennævnte dimensioner, er det
vigtigt at disse mål overholdes.
Det er således ikke muligt for værkerne at modtage Hesston baller som er lavere eller
højere end den angivne højde.
Eksempelvis giver halmballer som er højere end 1,3 m problemer med driftsstop i
indfyringen til kedlerne på samtlige værker, hvorfor disse ikke modtages.
Leverancer der ikke opfylder ovenstående specifikationer kan afvises.
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5.2

Vandindhold og Fugtkontrol:
Vandindholdet i et læs halm kontrolleres inden aflæsning på værket med indstik af
fugtmålespyd på følgende måde:
•
•
•
•
•
•
•
•

Der måles minimum 10 steder pr. vogntog.
Ligger det gennemsnitlige vandindhold i en halmballe over 21% afvises denne.
Forekommer der våde områder kan kontrolmåling foretages i halmballer efter
kontrollørens eget valg. Der måles ikke i de yderste 5 cm af halmballen.
Såfremt fugtindholdet i 3 målinger med indbyrdes afstand på 30 cm overstiger 21%,
afvises halmballen. 2 målepunkter må ikke ligge på en lodret akse i forhold til hinanden.
Afvisning kan ligeledes finde sted, hvis en visuel inspektion afslører sorte/mørke skygger
på halmballen og der ved indstik konstateres sammenbrændte områder.
Ved halmleverancer i perioder med snefald, må leverandøren sørge for overdækning af
halmballerne, så snelag på disse ikke forekommer. I modsat fald kan halmen afvises.
Ligeledes kan halmen afvises, hvis der forekommer isdannelse i halmballerne eller det på
grund heraf ikke er muligt at udføre fugtmåling.
Ved afvisning gøres chaufføren opmærksom på hvilke halmballer, der er årsag til
afvisningen.

Vandindholdet til afregning af et læs halm bestemmes som et gennemsnit af de gennemførte
fugtmålinger.
Ved modtagelsen foretager forsyningsselskabet fugtmåling af alle leverancer og værkets
måling anvendes som afregningsgrundlag idet resultatet af målingerne indlæses i værkets
registreringssystem og afregning sker på baggrund heraf.
Kvalitetskontrol:
5.3
Hver halmballe skal være sammenholdt med seks snore. I modsat fald kan denne afvises.
Halmballer uden ydersnor afvises altid.
5.4

Sten eller andre fremmedlegemer må ikke forefindes i den leverede halm.
Ligeledes må halmballerne ikke være våde på undersiden eller opløst af fugt og råd i en
sådan grad, at det bedømmes at ville skabe problemer for håndtering og forbrænding af
halmen.
Konstateres der forhold af denne art, bliver den pågældende halm afvist.

5.5

Såfremt en halmballe afvises, kan et halmsæt (2 halmballer placeret over hinanden), afvises.

5.6

Hvis mere end 2 halmballer afvises, kan hele læsset blive afvist.

5.7

Hvis en halmballe, et halmsæt, et lag eller læs halm afvises, som følge af de i § 5.3 til § 5.6
nævnte forhold, skal halmen omgående bortkøres. Omkostninger forbundet hermed er
forsyningsselskabet uvedkommende.
Ved leverancer ab gård vil halmen blive returneret til den adresse, hvor den er afhentet,
hvilket, som udgangspunkt, vil ske af samme transportør, som har hentet halmen.
Halmleverandøren vil blive fratrukket transportomkostningerne i afregningen for halm.

5.8

Ved gentagne afvisninger kan leverandøren forlange at forsyningsselskabets personale
foretager en ekstra inspektion af efterfølgende læs. Leverandøren har ret til at deltage ved
inspektionen.
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5.9

Leverandøren er ansvarlig for halmens kvalitet og fugtighed og har pligt til at foretage
kvalitetskontrol inden den læsses. Herunder om nødvendigt ved fugtmåling og sortering af
halmen for at sikre sig, at fugtigheds- og øvrige kriterier for afvisning ikke overskrides.

§ 6.

Læsning
Leverandøren forestår læsning af halm.
Aflæsning sker med truck og modtageværket foretager aflæsningen.
Hesston baller:
Hesston ballerne læsses med 12-24 halmballer pr. transport og efter følgende retningslinjer:
- 20-24 halmballer på forvogn og hænger.
- 20-24 halmballer på trailer med plant og vandret lad.
- Den lange side på ballen stilles på langs af vognen omkring vognens langsgående
centerlinje.
- Kun i 2 lag og med samme antal halmballer i hvert lag således, at der ikke er
forskydninger mellem halmballerne.
- Halmballerne skal stå på snorene og med afstand således, at truckens gafler kan komme
omkring halmballerne uden at ødelægge snorene.
- Halmballer med misfarvning skal vende med den misfarvede side opad.
- Ved levering af halm fra et udendørs halmoplag skal det nederste lag halmballer vende
med undersiden opad.
- For halm der leveres til Ringsted Halmvarmeværk, skal halmballer med misfarvning samt
fra det nederste lag halmballer fra udendørs oplag altid vende den misfarvede side
nedad.
MIDI baller:
MIDI ballerne læsses med 18-36 halmballer pr. transport og efter følgende retningslinjer:
- 30-36 halmballer på forvogn og hænger.
- 30-36 halmballer på trailer med plant og vandret lad.
- Den lange side på ballen stilles på langs af vognen omkring vognens langsgående
centerlinje.
- Kun i 3 lag og med samme antal halmballer i hvert lag således, at der ikke er
forskydninger mellem halmballerne.
- Halmballerne skal stå på snorene og med afstand således, at truckens gafler kan komme
omkring halmballerne uden at ødelægge snorene.
- Halmballer med misfarvning skal vende med den misfarvede side opad.
- Ved levering af halm fra et udendørs halmoplag skal det nederste lag halmballer vende
med undersiden opad.
Eventuelle øvrige anvisninger fra værkets personale angående læsning skal følges.

§ 7.
7.1

Levering
Levering af halm sker efter aftale med værkets logistikkoordinator i leveringsperioden 01.08.
til 31.07. i det pågældende kontrakt år.

7.2

Ved tilrettelæggelse af levering vil forsyningsselskaberne tilstræbe en hensigtsmæssig
fordeling af den aftalte halmmængde gennem leveringsperioden, ligesom der vil kunne tages
hensyn til eventuelle ønsker fra leverandøren.
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7.3

Forsyningsselskabet vil tilstræbe at alle leverandører får leveret omkring halvdelen af sin
kontraktmængde inden for de første 6 mdr. af leveringsperioden og den resterende mængde
i løbet af de sidste 6 mdr. af leveringsåret. Forsyningsselskabet kan dog ikke garantere
herfor.

7.4

Forsyningsselskabet informerer leverandøren om leveringstidspunkt og -mængde ugen før
forventet afhentning/levering. Ved ab gård kontrakt kan denne information komme fra en
transportør, som forsyningsvirksomheden har indgået aftale med.

7.5

For at opnå en rationel transport af halm, afhenter forsyningsselskabet kun hele vognlæs,
svarende til 20-24 stk. Hesston-baller eller 30-36 stk. MIDI baller.
Hvert vognlæs består udelukkende af enten Hesston baller eller MIDI baller.
De to balletyper må således ikke blandes i vognlæsset.

7.6

Hver enkelt halmtransport vejes på værkets brovægt, og der udskrives vejeseddel til
leverandøren.

7.7

Forsyningsselskabet sørger for fugtmåling og vejning ved aflæsning samt fremsendelse eller
udlevering af vejeseddel.

7.8

Hvis værket ikke kan aftage den aftalte mængde halm på grund af fejl på værket,
manglende aftag af varme eller andre hændelser uden for forsyningsselskabets kontrol,
er værket berettiget til at nedskære den for kontraktperioden aftalte halmmængde efter
forudgående meddelelse herom til de berørte leverandører.

7.9

I tilfælde af indstilling eller reduktion af halmlevering eller halmaftag skal den anden part
straks informeres herom samt om årsagen til og den forventede varighed af stop eller
reduktion.

7.10 Såfremt transporten af et læs halm er påbegyndt, skal modtageværket aftage læsset, med
mindre læsset afvises efter § 5.3 til § 5.6.
7.11 Hver enkelt halmleveringskontrakt er at regne for opfyldt når der er leveret en mængde
svarende til det i kontrakten fastsatte kvantum, afrundet til nærmeste hele læs.

§ 8.

Særligt for leverancer afhentet på gård, ab gård leverancer
For de leverancer, hvor halmen afregnes afhentet på gården og halmleverandøren ikke selv
står for transporten af halm, vil forsyningsselskaberne sørge for transporten. I disse tilfælde
gælder følgende:

8.1

Halmen leveres læsset på lastvogn.

8.2

Tilkørselsforholdene til afhentningsstedet skal være af en sådan beskaffenhed, at en
lastvogn med anhænger ubesværet kan afhente halmen på fast farbar vej.

8.3

Halmen afhentes som udgangspunkt på den afhentningsadresse, der er anført på
leverandørens tilbudsskema. Såfremt halmen er placeret andre steder end på den angivne
afhentningsadresse, hvorved den gennemsnitlige transportomkostning på den kontraherede
halmmængde forøges, vil meromkostningen automatisk blive viderefaktureret til
leverandøren.
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§ 9.

Særligt for leverancer leveret på værket, an værk leverancer
For de leverancer, hvor halmen afregnes leveret på værket og hvor halmleverandøren derfor
selv står for transporten af halm til værket gælder desuden følgende:

9.1

Omfang
Aftalen om egen-transport omfatter transport af halm presset i Hesston eller MIDI halmballer af
den halmmængde, som leverandøren skal levere efter kontrakt om levering af halm, indgået
mellem parterne.
Aftalerne omfatter transport af halm fra leverandøren og til det værk, der er anført på det i § 2
omtalte Tilbudsskema.
Den transporterede halmmængde vil være lig den indvejede halmmængde, korrigeret som
beskrevet i § 10.2.

9.2

Læsning og transport
I forbindelse med transporten SKAL halmballerne være overdækket med net, som når helt ned
til vognens lad og med en maksimal maskestørrelse på 30 mm, så spild på gader og veje
undgås.
Leverandøren er forpligtiget til at overholde miljøkrav i almindelighed under transport.
Hvis en halmleverance eller dele deraf afvises af værket som følge af de i § 5.3 til § 5.6 i
leverandørkontrakten nævnte forhold, skal halmen omgående bortkøres. Omkostninger forbundet hermed er forsyningsselskabet uvedkommende.
Leverandøren er ansvarlig for, at de køretøjer, som anvendes til transport af halm, er velholdte
og egnede til halmkørsel samt opfylder lovgivningen i enhver henseende, herunder også
Arbejdstilsynets regler og påbud.
Der påhviler leverandøren særlig ansvar og opmærksomhed for at udføre sikker transport og for
at imødegå tab af halmballer under transporten fra leverandøren til værket.
Overtrædelse heraf betragtes som misligholdelse.

9.3

Aflæsning
Værkets halmlade vil normalt være åben for modtagelse af halm som anført i ”Udbudsbetingelser for indkøb af halm”.
Åbningstiden kan blive indskrænket efter forudgående, skriftligt varsel fra forsyningsselskabet.
Alle køretøjer som færdes i halmladen skal være forsynet med gnistfang.
Alle chauffører skal gøres bekendt med de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser
for værket.
Chaufføren skal rengøre lastvognstoget ved netaftagning og efter aflæsning med det
støvsugeranlæg, der er installeret i halmlageret på værket.
På St. Merløse Varmeværk skal køjetøjer fejes rene af leverandøren inden udkørsel.

9.4

Transportpris
For transport af halm fra leverandør til det værk, der er anført på det i § 2 omtalte
Tilbudsskema, betaler forsyningsselskabet en basispris pr. 01.08.2020, som anført af
leverandøren i Tilbudsskemaet.
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§ 10. Priser
10.1 Basisprisen pr. 01.08.2020, der dækker leverancer i leveringssæsonen 2020/2021,
fremgår af det i § 2 omtalte underskrevne og accepterede Tilbudsskema.
Kontrakter af 3 og af 5 års varighed vil være gældende fra 01.08.2020 og til henholdsvis
den 31.07.2023 og den 31.07.2025.
For 3-årige eller 5-årige kontrakter vil basisprisen pr. 01.08.2020 være gældende i hele
kontraktperioden og den vil ikke blive reguleret ud over i relation til fugt, jævnfør § 10.2.
For leverancer der leveres på værket (an værk) betragtes basisprisen som summen af
basisprisen for halm og basisprisen for egen transport af halm, begge pr. 01.08.2020.
10.2 Fugtregulering
Hvis det gennemsnitlige vandindhold for det enkelte læs er større end 13%, reduceres
læssets indvejede vægt med 2% for hver hele procent vandindholdet er større end 13%.
Hvis læssets vandindhold er større end 17%, reduceres læssets indvejede vægt med 4% for
hver hele procent vandindholdet er højere end 17%.

§ 11. Afregning
11.1 Opgørelse af og afregning for de leverede halmmængder, korrigeret for vandindhold, jvf. §
10.2, sker fra forsyningsselskabet månedsvis. Pengene forfalder til betaling senest den 20. i
den følgende måned eller den efterfølgende bankdag, hvis den 20. falder på en lørdag,
søndage eller helligdag, til den af leverandøren oplyste bankkonto.
Hvis parterne er uenige om afregningsgrundlaget skal denne uenighed afklares i medfør af
§15.
Parterne er enige om, at forsyningssikkerheden er et meget væsentligt element i kontrakten,
og derfor er parterne enige om, at leverandøren ikke er berettiget til at standse sine
leverancer mens en eventuel uenighed pågår.
11.2 Har halmleverandøren bedt sig fritaget for modtagelse af halmaske efter § 4.5, vil
forsyningsselskabet fratrække et beløb pr. ton leveret halm som oplyst i
Udbudsbetingelserne.

§ 12. Force majeure
Parterne hæfter ikke for deres forpligtelser efter kontrakten, hvis der efter dennes indgåelse
indtræder omstændigheder af force majeure karakter.
12.1 Som force majeure forstås i henhold til denne kontrakt omstændigheder som parterne ikke
er herre over, herunder halmknaphed hos leverandøren som følge af usædvanlige
vejrforhold, brand og havari. Havari på traktorer og landbrugsmaskiner accepteres ikke som
force majeure. Har leverandøren indgået andre aftaler om halmleverancer, skal der i force
majeure situationer ske en ligelig nedskæring for alle kontraktmængder.
12.2 Som force majeure fra forsyningsselskabets side forstås brand, samt længerevarende havari,
begrænsning af varmeafsætning eller lignende på værket, der umuliggør halmens modtagelse og afbrænding.
12.3 Den part, der vil påberåbe sig force majeure, skal uden ubegrundet ophold skriftlig
underrette den anden part om dens opståen og forventede ophør.

Side 8 af 10

Haslev Fjernvarme A.m.b.a.

§ 13. Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser
13.1 Leveringsretten i henhold til denne kontrakt kan kun overdrages til andre med
forsyningsselskabets skriftlige samtykke.
13.2 For at sikre forsyningsselskabet tilstrækkelige halmleverancer er leverandøren, i forbindelse
med ejendomsoverdragelse (salg eller forpagtning), forpligtet til at sikre, at den nye ejer /
forpagter indtræder i leverandørens rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt.
Forsyningsselskabet har ret til, uden Leverandørens samtykke, at overdrage kontrakten og
forsyningsselskabets rettigheder og forpligtelser til tredjemand. Leverandøren forpligter sig
ved indgåelsen af denne kontrakt til at acceptere forsyningsselskabets overdragelse af
kontrakten og accepterer således at være forpligtet af kontrakten overfor en tredjemand til
hvem kontrakten måtte blive overdraget.
13.3 Leverandøren må kun udstede transport for sit krav på afregning for halmleverancen til sin
egen bank/sparekasse. Ved udstedelse af transport informeres forsyningsselskabet herom.

§ 14. Misligholdelse
14.1 Såfremt leverandøren i gentagne tilfælde leverer halm, der af forsyningsselskabet kan
afvises på grund af fugt, sten og andre fremmedlegemer, betragtes dette som væsentlig
misligholdelse af halmkontrakten.
14.2 Som væsentlig misligholdelse betragtes også andre uforsvarlige forhold af enten grovere
eller gentagen karakter, som påvirker halmleverancen. Herunder såfremt leverandøren
flere gange ikke opfylder sine leveringsbetingelser.
14.3 Virkningen af væsentlig misligholdelse er, at forsyningsselskabet med omgående virkning
kan ophæve halmkontrakten og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.
14.4 Leverandørens leveringsforpligtelse bortfalder ikke, hvis leverandøren ikke leverer den
aftalte mængde halm, med mindre der foreligger force majeure, jf. § 12.
Kan den aftalte mængde halm ikke produceres af leverandøren selv, er leverandøren
forpligtet til at indkøbe den manglende mængde hos en anden leverandør, subsidiært et
andet produkt til forbrænding, der forinden skal godkendes af forsyningsselskabet.
Leverandørens udgifter hertil er forsyningsselskabet uvedkommende. Leverandøren skal
straks underrette forsyningsselskabet om leveringsvanskeligheder i medfør af denne
bestemmelse.
14.5 Ingen af ovennævnte forhold giver leverandøren tidsfristforlængelse for levering af halm.
Halm leveres ved bestilling med normale varslingstider.

§ 15. Voldgift
Enhver uoverensstemmelse mellem forsyningsselskabet og leverandøren, som ikke kan
bilægges gennem forhandling mellem parterne, afgøres ved voldgift efter nedenstående
regler.
Voldgiften består af 3 medlemmer, hvoraf hver part udpeger 1 medlem, og de 2 medlemmer i
forening udpeger en opmand, der tiltræder Voldgiftsretten som Voldgiftsrettens formand.
Undlader en part at udpege sin voldgiftsmand inden 1 uge efter, at navnet på den først
udpegede skriftligt er meddelt denne, udnævnes denne af dommeren i den retskreds, hvori
værket er beliggende.
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Voldgiftsretten, hvis afgørelse er endelig og bindende, skal i det hele følge reglerne i Lov om
Voldgift. Voldgiftsretten fastsætter selv indenfor denne begrænsning reglerne for
sagsbehandling.
Voldgiften, hvis handlinger ledes af opmanden, skal så vidt muligt inden en uge efter
opmandens udnævnelse, indkalde parterne til et møde med henblik på en forligsmæssig
afgørelse. Kan uoverensstemmelsen ikke løses herigennem, fastsætter voldgiften proceduren
for sagens videre behandling efter ovenstående retningslinjer.
Ved underskrift og accept på tilbudsskemaet har henholdsvis leverandør og forsyningsselskab
erklæret sig indforstået med at afstå fra almindelig domstolsbehandling af en eventuel konflikt
parterne imellem.

§ 16. Kontraktens varighed
Kontraktens varighed fremgår af kontraktbladet (det underskrevne tilbudsskema).
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