
 

 

Flisleveringsaftale 

1. Parter og formål 

1.1 Imellem 

  

Læsø Varme A/S 

(CVR nr. 33063784) 

Gydensvej 2 

9940, Læsø 

(Herefter benævnt: Køber) 

 

og  

 

Leverandør:   ________________________________________ 

 

CVR nr.:    ________________________________________ 

 

Adresse:    ________________________________________ 

 

Telefonnummer:  ________________________________________ 

 

Pengeinstitut:   ________________________________________ 

 

Kontonummer:  ________________________________________ 

 

(herefter benævnt: Leverandøren) 

 

 

er der d.          /           -          .  

indgået følgende Flisleveringsaftale for sæson 2018-2019 

 

om levering af __________________ rummeter flis  

 

af typen (sæt kryds) 

 

Blandet flis □ 
Nåletræsflis □ 

Pileflis   □ 
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2. Formål og aftalegrundlag 

2.1 Aftalens formål er at fastlægge betingelser og vilkår for levering og aftagning af flis 

imellem leverandøren og køberen. 

2.2 For at kunne levere flis, skal Leverandør mindst kunne levere 300 rummeter flis og 

leverandør skal være registreret med CVR nr. 

2.3 Hvis de samlede indkommende flis mængder, fra de bydende Leverandører, 

overstiger sæsonens samlede behov for flis, laves en ligelig fordeling af flismængder 

mellem Leverandørerne. 

2.4 Forhold og aftaler mellem forskellige flis-leverandører er køber uvedkommende. Dvs. 

at flis-leverandører der ikke kan levere 300 rummeter flis, kan slå sig sammen om 

levering, blot flis-sammensætningen er ensartet og overholder øvrige krav i 

nærværende aftale. 

3. Fliskvalitet 

3.1 Flisen skal overholde normen for for ’Grov flis’ i henhold til ”Videnblad nr. 160” fra 

Videncenter for halm- og flisfyring (Bilag 1).  

Flisen skal desuden overholde kravene for flissammensætning i henhold til ”Videnblad 

106” fra Videncenter for halm- og flisfyring (Bilag 2). 

Flisen må ikke indeholde fremmedlegemer, der kan give anledning til unormalt slid 

eller belastning af indføringssystemmet. Normalt sandindhold accepteres. 

Flisen skal have en middelbrændværdi på mindst 2,8 GJ pr. rm. 

3.2 Det gennemsnitlige vandindhold må ikke overstige 40%, af den totale vægt, målt som 

gennemsnit over 3 på hinanden følgende læs. 

3.3 Reklamation over et flispartis kvalitet skal fremsættes overfor leverandør straks efter 

modtagelsen. Ønsker leverandør at besigtige flisen, må det ske inden 3 døgn. 

Leverandør har pligt til at fjerne flis, der berettiget er afvist af varmeværket.  

3.4 Flisens kvalitet vurderes skønsmæssigt af køber mht. størrelsesfordeling, 

energiindhold, svampesporer og urenheder. Er leverandør uenig i købers vurdering, 
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kan han, for egen regning, få vurderet flisen hos Teknologisk Institut eller anden 

akkrediteret myndighed. 

4. Parternes leverings- og aftageforpligtelser 

4.1 I aftalens løbetid forpligtiger Køber og Leverandørerne sig til at aftage/levere 

overstående mængde flis i indeværende leveringssæson. 

Både Køber og Leverandør har mulighed for at afvige den årligt aftalte mængde med 

+/- 10%. 

Endelig leveringsplan for sæsonen udarbejdes af værket og ændringer iht. planen 

sker med minimum 14 dages varsel. 

4.2 Såfremt en af parterne, ikke er i stand til at levere/aftage den aftalte mængde flis, skal 

begge parter medvirke  til at finde en hensigtsmæssig løsning på det opståede 

problem. Er det ikke muligt, inden 14 dage fra misligholdelsen er påpeget, at opnå en 

tilfredsstillende løsning, må den part, der ikke kan overholde sine forpligtigelser, 

dække den anden parts tab ved billigste alternative løsning. 

4.3 Varmeværket stiller spande til rådighed, og det er leverandørens pligt at udtage en 

repræsentativ prøve flere steder fra hvert læs og stille den på et med varmeværket 

aftalt sted. Det er leverandørens pligt at vedlægge vejesedler (Bilag 4) med 

nødvendige oplysninger på hver spand der afleveres. 

4.4 I forbindelse med levering, foretager leverandør vejning på godkendt brovægt af 1. 

læs, og herefter for hvert 10. læs. De øvrige læs kan vejes på bilens vægt, som 

kontrolleres i forbindelse med vejning på brovægten. 
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5. Flistransport 

5.1 Læsø Varme’s lager er på i alt 6000 rummeter. Leverancerne skal koordineres med 

værket. Dvs. der skal laves aftale om forventede leveringsmængde og 

leveringsperiode.  

5.2 Flisen leveres på leverandørs risiko og regning på Varmeværkets lagerplads i det 

omfang der er kapacitet, hvor det herefter henlægger på købers ansvar. Endelig plan 

udarbejdes af værket og ændringer i planen sker med 14 dages varsel. Leveringen 

sker, med mindre andet er aftalt , frit på værk og på hverdage indenfor tidsrummet 

07.00 til 16.00. Leveringen afvikles optimalt i tørvejrsperioder fra august til oktober. 

Værkets aflæsnings faciliteter kan modtage 2 x 90 rummeter, hvorefter der skal gå 

mindst 2 timer før modtagelse af yderligere læs. 

I hverdagene må der maks leveres: 5 x 90 rummeter pr døgn 

I weekends må der maks:    2 x 90 rummeter 

Pr uge, måder der maks leveres:  1.000  rummeter 

 

Nærmere levering koordineres med varmeværket. 

 

4.2 Flisen leveres for leverandørs risiko og regning på dertil ansvist plads. 

 

6. Flisprisen 

6.1 Flisprisen for leveringssæsonen 2018-2019 er aftalt til; ___________ KR/GJ ekskl. 

moms, frit leveret på Læsø Varmeværk.  

Prisen for uspecificeret blandet træflis til afregning korrigeres for fugt efter følgende 

formel: 

Hn = 19,0 – (0,2144 x F) 

Hvor Hn er den nedre brændværdi i GJ/ton (Gennemsnit for blandet træflis), og F er 

træflisens fugtighed i procent af totalvægten.  

Vandindholdet bestemmes ved nedtørring af en repræsentativ flisprøve fra det enkelte 

læs. (Vejledning i prøveudtagning samt fugtbestemmelser er vedlagt som bilag (Bilag 

3).  

6.2 Ved gennemsnits vandindhold over 40%, fratrækkes 1% af prisen, for hver 1% 

vandindholdet overstiger 40%. 
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6.3 Leverandør er berettiget til, når som helst og for egen regning, at kontrollere 

fugtbestemmelse, prøve- og udtagningsmetode samt vægt, evt. ved benyttelse af en 

af begge parter godkendt instans. 

Ved andre træsorte, som pile- og nåleflis benyttes anden omregnings faktor (Se bilag 3) 

7. Afregning af flispris 

7.1 Købers afregning med leverandøren for faktisk leverede mængder flis sker løbende 

måned + 20 dage. 

7.2 Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes morarente efter rentelovens regler. 

8. Særlige vilkår 

8.1 Parterne har aftalt, at følgende vilkår skal være gældende for parternes 

leveringsforhold. 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

8.2 I tilfælde af konflikt mellem vilkårene i punkt 8.1 og de øvrige bestemmelser i denne 

aftale og i leveringsbetingelserne, er det vilkårene i punkt 8.1, der er gældende.  
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9. Løbetid og opsigelse 

9.1 Denne aftale løber fra 1. Juni 2018 til 1. Juni 2019 , hvorefter aftalen ophører uden 

yderligere varsel. Aftalen er bindende for hele leveringssæsonen.  

9.2 I det omfang der sker fravigelser fra denne aftale, skal AB 92 finde anvendelse i 

forholdet mellem parterne. 

9.3 Ved mislighold af denne aftale, eller procedurer i forbindelse med levering af flis, kan 

aftalen om flis levering ophøre omgående. 

10. Underskrifter  

10.1 Denne aftale udfærdiges i to originale eksemplarer, hvoraf Leverandøren og Køberen 

hver modtager et eksemplar 

 

 

 
Den                  /                 20         Den                  /                   20 
For Køber:         For Leverandøren: 
          

 
 
 
 
________________________________                   ________________________________ 
[navn]           [navn] 

 


