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DONG Energy hæver fugtgrænsen på værker i Østdanmark
Kære halmleverandør,

9. september 2011

DONG Energy har som følge af de vanskelige halmbjærgningsforhold, specielt
for den sydøstlige del af landet, taget initiativ til, at hæve den gennemsnitlige
fugtgrænse i halmleverancer til værker i Østdanmark.

Vores ref. MARIC/MARIC
Dok. nr. 1033753
(ver. nr. 1033753A)
Sagsnr. 630-11-0226

Det betyder, at den gennemsnitlige fugtgrænse ekstraordinært hæves fra 22 %
til 24 % på Ringsted, Haslev, Slagelse, Masnedø og Maribo-Sakskøbing
Kraftvarmeværker.

maric@dongenergy.dk
Tlf. +45 99 55 85 14

På Avedøreværket hæves den gennemsnitlige fugtgrænse ekstraordinært fra
24 % til 26 %.
Hævningen af fugtgrænsen gælder kun for 2011-12 sæsonen og ophører uden
yderligere varsel den 31. juli 2012.
Det er en forudsætning for modtagelse af halm med henholdsvis 24 % og 26 %
gennemsnitlig fugtgrænse jf. ovenfor at:



Den vådeste halm leveres først på sæsonen, når værkerne kører lav
last
Halmen er sorteret ved levering, således at værkerne ikke modtager
blandede læs af meget våd halm og meget tør halm.

DONG Energy forbeholder sig ret til, at afvise halm der ikke overholder
ovenstående punkter.
I perioder, hvor værkerne kører fuldlast samt i perioder med frost, modtages
ikke halm med fugtgrænser, som ligger over de normale gennemsnitlige
grænseværdier på henholdsvis 22 % og 24 %.
Øvrige betingelser for afvisning af halm er uændret.
Prisen for halm med højere fugtighed reguleres som normalt jf. kontrakterne.
Ændringen af ovenstående er gældende fra den 12. september 2011. DONG
Energy er til enhver tid berettiget til at sænke fugtgrænserne igen med et varsel
på 14 dage.

Hovedkontor
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia

Vi opfordrer til, at du som halmleverandør tilmelder dig vores nyhedsbrev på
www.dongenergybio.dk, hvor vi løbende opdaterer med nyheder af betydning
for dig.

Dok. nr. 1033753

Har du i øvrigt spørgsmål til ovenstående, er du velkommen at kontakte os på
tlf.: 99 55 85 14.

Med venlig hilsen
DONG Energy

Marianne Engholm
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