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Den 04.01.2018

Udbudsbrev 2018
Generel orientering
Vordingborg Kraftvarmeværk A/S, Slagelse Kraftvarmeværk, Halsskov Fjernvarmeværk, Ringsted
Fjernvarme A/S, Haslev Fjernvarme I.m.b.a og St. Merløse Varmeværk A/S udbyder igen i år
deres halmindkøb.
Hele udbudsmaterialet findes på de respektive forsyningsselskabers hjemmeside.
Vi skal hermed henlede opmærksomheden på, at der er foretaget visse ændringer og
præciseringer i dokumenterne ”Standardvilkår for leverance af halm til..” og ”Principper for indkøb
af halm til..” Derudover er der ikke sket ændringer i det øvrige udbudsmateriale bortset fra, at
dato samt årstal naturligvis er blevet opdateret.
Forsyningsselskaberne skal pege på at det er vigtigt, at halmen leveres i overensstemmelse med
de gældende krav og specifikationer, særligt med hensyn til vægt og fugtindhold. Disse forhold er
nærmere beskrevet i § 5 og § 6 i ”Standardvilkår for leverance af halm til Masnedøværket,
Slagelse Kraftvarmeværk, Halsskov Fjernvarmeværk, Ringsted Halmvarmeværk, Haslev
Fjernvarme og St. Merløse Varmeværk”. Krav og specifikationer er i øvrigt uændrede i forhold til
tidligere år.
Da værkerne og deres udstyr til transport og håndtering af halmen er nøje indrettet til Hesstonhalmballer med dimensionerne 1,3 x 1,2 x 2,4 m (h x b x l) er det vigtigt, at disse mål overholdes.
Det er således ikke muligt at modtage halmballer som er lavere – eksempelvis MIDI-halmballer
med en højde på 0,9 m. Omvendt giver halmballer som er højere end 1,3 m problemer med
driftsstop i indfyringen til kedlerne.
For de leverandører, der selv transporterer halm til værkerne, skal der gøres opmærksom på
bestemmelserne i § 9.2, hvor der står, at:
Leverandøren er ansvarlig for, at de køretøjer, som anvendes til af 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.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med dansk landbrug.
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