Leverandører med halmmangel tilbydes overførsel af halm til kommende
leveringssæson
Halmbjærgning har været vanskelig for mange af vore halmleverandører og DONG Energy har efter dialog
med Danske Halmleverandører valgt at tilbyde leverandører en reduktion af leverancemængden på
halmkontrakter i indeværende sæson.
Tilbuddet gælder kun for leverandører som skriftligt og rettidigt har meddelt, at de ikke er i stand til at leve op
til deres kontraktforpligtigelser i indeværende sæson. Berørte leverandører vil modtage direkte besked med
posten.
Reduktionen er betinget af to forhold:


Den halmmængde, som man ikke er i stand til at levere i denne sæson, skal overføres til
levering i kommende sæson.



DONG Energy er i øjeblikket i gang med en salgsproces, hvor en række værker forsøges
frasolgt. I den forbindelse har vi behov for at kunne overdrage vores halmkontrakter til en
eventuel køber af de enkelte værker. Reduktionen er derfor betinget af, at halmkontrakterne
ændres, således at vi har denne mulighed.

Basisprisen for den halmmængde som overføres, vil ikke blive korrigeret og vil derfor være den samme 1.
august 2012, som den var 1. august 2011. Man vil dog som normalt modtage tillæg for sæsonvariation.
Ophører kontrakten med udgangen af indeværende leveringssæson (31.juli 2012), forlænges kontrakten
ekstraordinært med et år (til 31. juli 2013) for den mængde som overføres.
Såfremt man har pligt til at modtage aske, vil DONG Energy fortsat frit kunne disponere levering af asken
uanset, at halmmængden i indeværende sæson bliver reduceret. DONG Energy kan dog også vælge, at
overføre asken eller en delmængde heraf til levering i det kommende leveringsår.
Har man ifølge kontrakten en vejrligsklausul og derfor mulighed for at reducere halmmængden med op til
20% mod betaling af et engangsbeløb på 104,59 kr./ton, beder vi leverandørerne vælge, hvorvidt man
ønsker at benytte sig af denne mulighed. Ønsker man ikke at reducere og betale kompensation, kan
halmmængden overføres til levering i næste sæson i overensstemmelse med ovenstående.
Der vil blive fremsendt et tillæg til kontrakterne, så snart DONG Energy har modtaget skriftlig tilbagemelding
fra de leverandører som modtager tilbuddet. Tillægget skal returneres i underskrevet tilstand før endelig
aftale om overførsel af halm er indgået.
Tillægget kan i sin helhed læses herunder og er opdelt efter, hvorvidt man ifølge sine kontrakter har pligt til
at modtage aske eller fritagelse herfor:
Tillæg til halmkontrakter med askemodtagepligt
Tillæg til halmkontrakter med askefritagelse

Vi skal senest den 9. december 2011 modtage skriftlig tilbagemelding i form af returnering af svarblanket fra
leverandører på, hvorvidt man ønsker at benytte sig af tilbuddet om overførsel. Efter denne dato, er DONG
Energy ikke længere forpligtet af tilbuddet om overførsel.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen at kontakte os på tlf.: 99 55 85 14 eller via mail
maric@dongenergy.dk
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