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Avtal om Bränsleleverans 2019-2022
1. Parter
Köpare:

Övertorneå Energi Försäljning AB
Övertorneå Värmeverk
Älvvägen 13
957 31 ÖVERTORNEÅ
Orgnr SE 556241-9191

Säljare:

AA
BB
123 45 CC
Orgnr: SE 123456-7890

2. Avtalstid
Avtalet gäller fr.o.m 2019-08-01 t.o.m 2022-07-31
Avtalet kan förlängas med 1-3 år om bägge parter är överens därom.
3. Kvantitet och pris
Leveransvolym per eldningssäsong (september-juni) är
Stamvedsflis

63x3

__________________ MWh á _____________ kr

Barkblandning

88xx

__________________ MWh á _____________ kr

Helträdsflis löv

6433

__________________ MWh á _____________ kr

Helträdsflis blandved

__________________ MWh á _____________ kr

± 20% i köparens val.
Priset är fast under hela avtalsperioden enligt pkt 8.
4. Leveransplats
A. Leveransplats är Övertorneå Värmeverk. Leveransen skall ske fritt bränsleficka.
B. Enligt överenskommelse
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5. Leveransplan
Definitiv leveransplan upprättas i leveransperioder av köparen innan eldningssäsong, men
baseras normalt på överenskommen månadsplan mellan båda parter. Avropet skickas av
köparen till säljaren. Säljaren ansvarar för vidarebefordrandet av nödvändiga uppgifter till
transportör. Ändring av leveransplan sker i samråd mellan parterna.
Det är säljarens ansvar att det levereras tillräckligt med bränsle under leveransperiod.
Säljaren är ersättningsansvarig för köparens kostnader som uppstår vid bränslebrist till
exempel men inte begränsat till kostnad för alternativbränsle, maskin och personal.
6. Leverans
Mottagning vid anläggningen i Övertorneå kan ske dagligen, dygnet runt. Leverantören ska
se till att det finns erforderlig volym bränsle för kommande dagars värmebehov.
7. Kvalitet
Bränslen skall uppfylla nedan angivna kvalitetskrav. Angivna värden avser viktsprocent
Fukthalt

30-55 %

Leveransen skall vara fri från föroreningar eller främmande föremål som sten, metaller,
isklumpar och plast och i sådant tillstånd att köparens anläggning inte skadas eller störs.
Köparen äger rätt till ersättning vid skada eller vid sådana störningar som direkt kan härledas
till att bränslet inte uppfyller ställda krav.
8. Mätning och kvalitetskontroll
Bränslemängden (MWh) och kvaliteten kontrolleras i anslutning till leverans på
Värmeverket. Provtagning kan komma att ske av Värmeverkets personal eller lastbilsföraren.
Kvalitetskontroll och registrering genomförs och bekostas av köparen. Kvalitetsbestämning
hos allt biobränsle sker med avseende på vikten i torrsubstans enligt nedan.
Vägning skall ske på mottagningsplatsen om inte annat överenskommits.
Prov värmevärde och askhalt
Prov kommer att tas för bestämning av bränslets fukthalt. Värmevärde och askhalt
kontrolleras på anmaning. Svensk standard gäller för de analyser som genomförs. Både
säljaren och köparen har rätt att låta genomföra parallella analyser av samma provtagning
samt framställa korrektion av analysresultaten om skillnaden i energiberäkningarna
över/understiger 2 %.
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Totalmätning
Varje mätenhet vägs och ur varje last tas ett torrhaltsprov. Kvantiteten torrsubstans bestäms
utifrån mätenhetens råa vikt * dess torrhalt.
Utredovisad kvantitet torrsubstans = inmätt kvantitet torrsubstans.
Fukthalt leveranstillstånd
MI = (m1-m2)/m1 x 100 %
Där:
MI = Fukthalt i leveranstillstånd (%) räknat per våtvikt
m1 = Provets våta massa (g)
m2 = Provets torra massa (g)
Värmevärdesberäkning
Följande samband gäller för beräkning av leveransens energiinnehåll (genom SDC:s EBnyckel)
MWh = Vedvikt x (( heff x

-Bundet väte)x

- ΔHvap x

Ingående parametrar
Heff

= effektivt värmevärde i askfri TS (torrsubstans) Nedan tabell

MWh/ton

TH

= torrhalt (andel torrsubstans) i viktprocent

%

Uppmätt eller
enl. kollektiv

A

= askhalt viktprocent av TS

Nedan tabell

%

ΔHvap

= ångbildningsvärme (vid 0oC)

0,695

MWh/ton

Bundet väte

= bundet väte

0,0

MWh/ton

Värmevärde
Förekommer inte regelbunden analys av värmevärdet används 5,33 MWh/ton TS.
Askhalter
Följande askhalter räknat per torrsubstans används om inte analyser påvisar annat.
Bränsleslag

% TS

Barkblandning

3,0

Björk stamved

1,0

Lövträd barrträd helträd

2,0
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9. Betalningsvillkor
Fakturering sker månadsvis 30 dagar netto med fakturering i efterskott. Köparen
tillhandahåller underlag för fakturering. Vid betalning efter förfallodag erläggs ränta enligt
räntelagen. Handelsmått är MWh. Som underlag för fakturering används förutsättningar
enligt punkt 8. Betalning skall ske till svenskt bankgirokonto.
10. Störningar
Part skall omedelbart anmäla störning som påverkar leveranser eller mottagning samt
snarast avhjälpa störningen.
Om bränslebrist uppstår i flisfickan och beställarens personal är i anläggningen skall
bränslebristen dokumenteras och omedelbart anmälas till aktuell bränsleleverantör.
Utebliven leverans av bränsle avseende kvalitet eller volym ger att leverantören är
ersättningsskyldig för de kostnader som uppkommer.
11. Vrakning
Avviker bränslet från kvalitetskraven i pkt 8, äger köparen rätt att utan kostnad och efter
kontakt med säljaren returnera leveransen. Leverantörer står för kostnaden att avlägsna från
bränsleficka.
12. Force Majeure
Om någondera part inte kan uppfylla i detta avtal angivet åtagande på grund av orsak var
över denna ej råder, såsom lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, brand, strejk, lockout,
bojkott, blockad, onormala föres- eller väderleksförhållanden eller liknande omständigheter,
skall denne ofördröjligen underrätta motparten därom. Förhållandet om strejk, lockout,
bojkott eller blockad gäller även om parterna själva vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.
För skada som orsakats andra parten i anledning av sådant förhållande beskrivet i denna
punkt är motparten ej ansvarig såvida inte detta förhållande uppkommit till följd av
sistnämnda parts, eller någon som denne svara för, fel eller försummelse.
13. Skadestånd
Har någon av avtalets parter genom försummelse, uppsåt eller vårdslöshet inte fullgjort sin
skyldighet enligt detta avtal äger motparten rätt till ersättning för uppkommen skada.
Skadeståndskrav kan ej överstiga värdet för aktuellt års leveransvolym.
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14. Sekretess
Både säljare och köpare, även som representanter för dessa, förbinder sig att inte till
utomstående yppa något om innehållet i detta avtal såvida det inte är nödvändigt för
genomförandet av detsamma. Vidare förbinder sig båda parterna att inte delge
utomstående sådan information som han fått och som rör motpartens ekonomiska, tekniska
eller affärsmässiga förhållanden. Det senare gäller inte uppgifter som är eller blivit allmänt
kända, fåtts av part utan sekretess skyldighet från tredje man eller som part kan visa att han
känner till innan det kom honom till del genom motparten.
15. Hävande av avtal
Part äger rätt att uppsäga avtalet med omedelbar verkan om den andra parten inställer
betalningarna, går i konkurs eller eljest blir insolvent. Motsvarande gäller parts likvidation.
Rätt till uppsägning med omedelbar verkan gäller också då motparten gjort sig skyldig till
väsentligt avtalsbrott.
Avtalet får ej överlåtas till annan part utan bägge parternas skriftliga godkännande.
16. Tvist
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall slutligt avgöras genom
allmän domstol med Haparanda tingsrätt som första instans.
Förekommer i handlingar motstridiga uppgifter gäller de i följande ordning
1 Skriftliga beställningar
2 Till avtalet hörande skriftliga ändringar och tillägg
3 Detta avtal med eventuella bilagor
4 Förfrågningsunderlag daterat 2019-03-22
5 Leverantörens anbud
Svensk lag skall vara tillämplig på detta avtal.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varvid parterna tagit varsitt.

Övertorneå: 2018-05-31

_______________ 20____-____-____
Ort Datum

Övertorneå Energi Försäljning AB

Aa AB

_________________________________

___________________________________

Henrik Luttu

