
 
 

Kontrakt om levering af snittet majs  
mellem Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S, Langvej 65, 6541 Bevtoft (køber) 

 

og 

 

Navn:  

Adresse:  

Postnummer:  

CVR nr.  

(leverandør) 

 

 

§ 1 Mængde 

 

Leverandøren forpligter sig til at levere …… tons snittet majs til Sønderjysk Biogas A/S af 

høsten 2019. 

 

 

§ 2 Levering 

 

Leveringen skal ske til købers anlæg i Bevtoft i takt med høsten 2019. 

 

Sønderjysk Biogas A/S forestår vejning og prøvetagning. 

 

Tidspunkt for levering og mængde skal koordineres med Sønderjysk Biogas A/S. Køber skal 

advisere leverandøren om mængde og tidspunkt med mindst to ugers varsel.   

 

Såfremt der hos leverandøren opstår problemer med levering af den aftalte mængde/kvalitet 

skal køber straks adviseres herom.  

 

Tilsvarende skal køber advisere leverandøren, såfremt der opstår problemer i forbindelse med 

modtagelse af den aftalte mængde. 

 

Såfremt den modtagne majs ikke opfylder nedenstående kvalitetskrav, eller mængden afviger 

væsentligt fra det aftalte, da er leverandøren forpligtiget til at skaffe erstatning for den 

manglende levering. 

Køber accepterer dog en afvigelse på 10 % i forhold til den aftalte mængde, såfremt dette kan 

begrundes i vækstforhold og høstresultat for det pågældende år. 

 

Der kan efter aftale med køber ske levering af anden biomasse efter købers valg og anvisning. 

 

Leverandøren er erstatningsansvarlig for de tab, som køber måtte lide ved manglende eller 

mangelfuld levering af majs udover anførte accepterede afvigelser. 

 

 

§ 3 Kvalitet, levering og risikoovergang 

 

 

Sønderjysk Biogas A/S er ansvarlig for at udtage en analyse af tørstofindholdet. Opgørelsen 

foretages af biogasanlægget for hver ugeleverance. Opgørelsen fremsendes senest tre uger 

efter leveringen til leverandøren. 

 

 

 



 
 
Prøvestørrelse og neddeling 

Der tages et antal prøver af majsensilage ved levering på anlægget so homogen og 

repræsentativ som mulig. 

 

Tørremetode 

Sønderjysk Biogas tørrer ved 85 grader i 24 timer. 

 

Majsen skal leveres med en snitlængde på maks. 8 mm.  

 

Sønderjysk Biogas A/S har ret til at afvise en levering, såfremt majsen afviger væsentligt på 

baggrund af syn, lugt og indhold af jord, eller såfremt ovenstående analyse afviger fra det 

aftalte.  

 

Risikoen for leveringen går over fra leverandøren til køber ved leverandørens overgivelse til 

køber på anvist sted på biogasanlægget. 

 

 

§ 4 Afregningspris 

 

 

Afregningsprisen på anlægget 

 

Prisen er aftalt til kr. ….. /tons leveret på anlægget i Bevtoft. 

Denne pris tager udgangspunkt i en tørstofprocent på 33 %.  

 

Afhængigt af tørstofindholdet basisprisen reguleres med en fast sat reguleringssats på 10 

kr./% tørstof. 

Reguleringen kan dog max gå op til 36 % tørstof og ned til minimum 28 % tørstof.  

 

Ved levering af majsensilage med en tørstofprocent under 28 %, nedsættes basisprisen med 

en fast reguleringssats på 20 kr./% tørstof. 

Der laves ikke et tillæg til majsensilage med en tørstofprocent over 36 %. 

Hvis tørstofprocenten er under 26 % eller over 36 % er biogasanlægget berettiget til at afvise 

læsset. 

Afregning foretages af biogasanlægget for hver ugeleverance og betaling sker senest tre uger 

efter levering. 

 

 

§ 5 Afgasset biomasse 

 

 

Leverandøren er forpligtet til at indgå aftaler med Sønderjysk Biogas a.m.b.a. om overtagelse 

af afgasset biomasse svarende til det leverede mængde majs. 

 

§ 6 Rekonstruktion, konkurs eller død 

 

I tilfælde af leverandørens rekonstruktion, konkurs eller død bortfalder nærværende aftale. 

 



 
 
Køber er berettiget til at tilbageholde afregninger indtil eventulle erstatningskrav er opgjort.  

 

Leverandøren har pligt til at orientere om ovenstående begivenheders indtræden, således at 

køber hurtigst muligt kan foretage erstatningskøb.  

 

 

§ 7 Force Majeure 

 

Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig overfor køber ved tab, der hidrører fra  

omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggøre eller fordyrer Aftalens 

opfyldelse, såfremt disse indtræder efter aftalens indgåelse og ligger uden for leverandørens 

kontrol, herunder:  

Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og  

naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder  

energiforsyning, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan 

bebrejdes leverandøren samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører. 

 

 

§ 8 Tvister, lovvalg og værneting 

 

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Retten i  

Sønderborg under anvendelse af dansk ret. 

 

 

 

Dato 

 

 

 

_________________    ________________ 

Sønderjysk Biogas A/S    Leverandør    


