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1 AFTALENS PARTER 

 
 
 
 
Navn: <navn> 
Adresse: <adresse> 
CVR nr.: <CVR-nummer> 
 
herefter kaldet ”Leverandøren” 
 
og 
 
ENVO Biogas Aabenraa A/S 
Vestvejen 170 
6200 Aabenraa 
 
herefter kaldet ”EBAA” 
 
 
Der er dags dato indgået aftale om Leverandørens levering af husdyrgødning til EBAA og 
EBAAs levering af afgasset materiale til Leverandøren (”Aftalen”). 
 
For Aftalen gælder følgende: 
 
 

2 INDLEDNING 

2.1 Leverandøren driver virksomhed med animalsk produktion fra følgende adresse(r): 

 
<besætning A> 
<besætning B> 
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2.2 Leverandøren har ved aftalens indgåelse tilladelse fra relevante myndigheder til at holde 

det antal DE (dyreenheder) på de(n) ejendom(me), der er nævnt i denne aftale, jf. Bilag A, 
der angiver sammensætningen af Leverandørens besætning på de(n) angivne 
ejendom(me). 

2.3 EBAA igangsætter i 2013 projekteringen af et biogasanlæg (”Biogasanlægget”) i 
Aabenraa Kommune. Biogasanlægget forventes at påbegynde modtagelse af 
husdyrgødning ultimo 2015/primo 2016. 

2.4 Princippet for denne aftale er, at EBAA låner husdyrgødning af Leverandøren. EBAA 
udnytter husdyrgødningen til produktion af vedvarende energi og bringer det afgassede 
materiale tilbage til Leverandøren i en mængde, der som minimum svarer til 
gødningsmængden i den leverede husdyrgødning udtrykt ved kvælstofindholdet. 
 
Såfremt Leverandøren får den samme gødningsmængde målt som kg N, som 
Leverandøren har leveret, er der ingen afregning imellem parterne.  
 

2.4.1 EBAA har kun lov til at fjerne P og K fra leveret gødning eller afgasset materiale efter 
aftale med Leverandørforeningen. 

 
3 LEVERANDØRENS FORPLIGTIGELSER 

3.1 Levering af husdyrgødning 

3.1.1 Leverandøren leverer til EBAA, og EBAA er pligtig til fra Leverandøren årligt at aftage 
husdyrgødning fra det antal DE, der fremgår af Bilag A. EBAA afhenter husdyrgødningen 
fra Leverandørens adresse. Den forventede årlige produktion af husdyrgødning fremgår af 
Bilag A. 

3.1.2 Leverandøren er forpligtet til at levere til EBAA Leverandørens samlede produktion af 
husdyrgødning fra produktionsstede(t/rne) angivet i aftalens afsnit 2.1, medmindre andet 
er aftalt i Bilag E, Særlige Vilkår. 

3.1.3 Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at husdyrgødning løbende tilføres 
afhentningsfacilite(n/erne). I modsat fald vil det blive betragtet som misligholdelse af 
aftalen. 

3.1.4 Såfremt husdyrgødningen produceres som dybstrøelse, skal Leverandøren ved tømning 
af stalden fylde gødningen direkte i EBAAs containere eller Leverandøren skal have 
godkendt lager ved produktionsbygningerne til den samlede mængde gødning, der 
udtages af produktionsbygningerne pr. gang. Der skal anvendes snittet halm. 

3.1.5 Såfremt husdyrgødningen produceres som fastgødning, skal Leverandøren have lager 
ved produktionsbygningerne til mindst 1 måneds produktion af gødning.  

3.1.6 Leverandøren er ansvarlig for, at tilkørsels- og adgangsforhold, til såvel 
opsamlingstank/lagerplads for dybstrøelse eller fastgødning som lagertank, til enhver tid 
er kørefaste, ryddede og fuldt tilgængelige for EBAAs tankvogne og lastbiler. 
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3.1.7 Husdyrgødning skal leveres fra en sygdomsfri besætning. Leverandøren er pligtig til 

straks at give EBAA skriftlig meddelelse om sygdom i sin besætning, hvis den 
konstaterede sygdom fremgår af listen, Bilag D. Såfremt sygdommen medfører, at de 
veterinære myndigheder anbefaler eller kræver, at gyllen af hensyn til smitterisiko ikke 
tilføres Biogasanlægget, stopper EBAA afhentningen med øjeblikkelig virkning. 
Afhentningen genoptages, når de veterinære myndigheder har hævet restriktionen, 
dokumenteret ved kopi til EBAA af de veterinære myndigheders skriftlige meddelelse 
herom.  

Det er Leverandørens ansvar, at husdyrgødningen, der produceres i perioden med 
sygdom, håndteres i henhold til veterinære myndigheders regler og anvisninger. 

3.1.8 Såfremt Leverandøren gennemfører en medicinering, der ligger ud over den normale 
daglige medicinering, er han pligtig at oplyse EBAA herom, forud for EBAAs afhentning af 
gødningen for den periode, der indeholder rester af medicineringen. 

3.1.9 Bilag D revideres med nye sygdomme efter aftale med Leverandørforeningen. 

3.1.10 Leverandøren skal i videst muligt omfang undgå, at der tilføres husdyrgødningen 
fremmedlegemer, herunder sand, der kan beskadige Biogasanlægget. 

3.1.11 Ønsker Leverandøren, f.eks. i forbindelse med miljø- eller lugtreducerende tiltag, at 
tilsætte kemikalier eller andre stoffer, som helt eller delvist ender i husdyrgødningen, og 
som kan skade den biologiske proces på Biogasanlægget, kan dette først ske mindst 14 
dage efter, at Leverandøren skriftligt har oplyst EBAA om tiltaget. EBAA skal herefter 
inden for 14 dage meddele Leverandøren, om den planlagte tilsætning af kemikalier er 
acceptabel af hensyn til den biologiske proces. Tiltag, der eksisterer ved Aftalens start, 
fremgår af Bilag E, Særlige Vilkår. 

3.1.12 Såfremt Leverandøren gennemfører tiltag som beskrevet i 3.1.11 uden at have oplyst 
EBAA om tiltaget eller på trods af EBAAs forudgående meddelelse om, at tilsætningen 
ikke er acceptabel, er EBAA berettiget til med øjeblikkelig virkning at stoppe afhentningen 
af husdyrgødning fra Leverandøren, indtil Leverandøren er ophørt med tilsætningen, eller 
indtil det ved forsøg eller ekspertudtalelse er bevist, at tilsætningsstofferne ikke skader 
den biologiske proces på Biogasanlægget. I perioden, hvor EBAA ikke afhenter 
gødningen, er det Leverandørens ansvar at sikre håndtering af husdyrgødningen i 
henhold til gældende lovgivning. Husdyrgødningen må i en sådan periode ikke tilføres et 
andet biogasanlæg.  

3.1.13 Såfremt Leverandøren har valgt at levere økologisk husdyrgødning til EBAA, er 
Leverandøren pligtig at informere EBAA om alle forhold og hændelser i driften, der kan 
ændre husdyrgødningens status som økologisk. Den eneste konsekvens, det kan få for 
Leverandøren, at Leverandørens husdyrgødning overgår fra at være økologisk til at være 
konventionel, er, at Leverandøren ikke kan få økologisk afgasset materiale tilbage. 

3.1.14 Såfremt Leverandøren undlader at meddele, at den leverede gylle/gødning er overgået fra 
at være økologisk til konventionel, og såfremt EBAA derfor har tilført konventionel 
husdyrgødning til biogasanlæggets økologiske linje, er Leverandøren pligtig til at betale 
EBAAs samlede tab i forbindelse med genopretning af den økologiske linje som 
økologisk, maksimalt 1.000 kr. pr. dyreenhed omfattet af nærværende aftale. 
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3.1.15 Såfremt EBAAs økologiske linje forurenes uden EBAAs ansvar, er EBAA ikke ansvarlig i 

forhold til leverancer af økologisk afgasset materiale. Aftagerne af økologisk afgasset 
materiale skal i en sådan situation acceptere en ligelig reduktion i den mængde afgasset 
materiale, der leveres retur. 

3.1.16 Al drift, inkl. renholdelse, fornyelse, vedligeholdelse m.m. af Leverandørens anlæg og 
faciliteter påhviler Leverandøren og sker uden udgift for EBAA. Leverandøren skal sikre, 
at afhentningsfaciliteter etableret af EBAA og overdraget til Leverandøren i henhold til 
4.1.5 er forsikret af Leverandøren. Endvidere betaler Leverandøren strøm til omrører i den 
opsamlingstank, der etableres af EBAA. 

3.2 Modtagelse af afgasset materiale 

3.2.1 Leverandøren skal disponere over en lagerkapacitet udformet i henhold til gældende 
lovgivning for den mængde afgasset materiale, der tages retur. 

3.2.2 Leverandøren er ansvarlig for, at lagertank(e) til opbevaring af afgasset materiale har 
tilstrækkelig kapacitet til at aftage den aftalte mængde afgasset materiale. 

3.2.3 Såfremt Leverandørens lagertank(e) for afgasset materiale ikke ligger, så tilkørselsvejen 
til afhentningsfaciliteten kan anvendes af EBAAs tankvogne, skal Leverandøren etablere 
ordentlige, stabile tilkørselsforhold til lagertank(e) egnet for EBAAs tankvogne for 
aflevering af afgasset materiale. 

3.2.4 Tilkørselsvej til lagertank(e) for afgasset materiale skal være opbygget i henhold til 
anvisning udarbejdet af EBAA. 

3.2.5 Leverandøren accepterer, såfremt Leverandøren tager afgasset materiale tilbage, at 
aftage afgasset materiale, der indeholder udrådningsrest fra energiafgrøder.  

3.3 Øvrige vilkår og bestemmelser 

3.3.1 Leverandøren bliver automatisk medlem af Leverandørforeningen, når nærværende Aftale 
om levering af husdyrgødning til EBAA underskrives. Leverandøren accepterer at betale 
et kontingent til Leverandørforeningen på 750,- kr./årligt. Beløbet indregnes årligt i EBAAs 
første halvårlige afregning til Leverandøren. 

3.3.2 Leverandøren kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til 
tredjemand, medmindre EBAA meddeler sit skriftlige samtykke hertil. 

3.3.3 Leverandørens omlægning af produktionen ved eksempelvis at flytte produktionen fra en 
af Leverandørens ejendomme til en anden af Leverandørens ejendomme skal meddeles 
EBAA senest 8 uger forud for omlægningen. Såfremt flytning af produktion medfører 
ændring i transportafstand henvises til pkt. 4.1.2 og 4.1.3. 

3.3.4 I forbindelse med en sådan produktionsomlægning er Leverandøren berettiget til med 6 
måneders forudgående skriftligt varsel til EBAA at gennemføre et leveringsstop på op til 
12 måneder. I denne 12 måneders periode er Leverandøren ikke berettiget til at levere 
hele gødningsproduktionen eller dele deraf til et andet biogasanlæg. 
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3.3.5 Såfremt Leverandøren vil omlægge til økologisk drift, skal dette meddeles EBAA med 

længst muligt varsel. Der indgås særlig aftale mellem EBAA og Leverandøren for 
leverance af gødning i overgangsperioden. 

3.3.6 Sammensætningen og størrelsen af Leverandørens besætning fremgår af Bilag A. 
Eftersom væsentlige ændringer i besætningen kan få indflydelse på såvel kvaliteten som 
mængden af den til EBAA leverede husdyrgødning, er Leverandøren pligtig straks 
skriftligt at orientere EBAA om planlagte ændringer i besætningen. Hvis en sådan ændring 
betyder, at Leverandøren ikke kan levere et fuldt læs (35 ton) mindst hver 14. dag, er 
EBAA berettiget til at opsige aftalen.  

3.3.7 Leverandøren meddeler hvert år inden d. 1. november ved revision af Bilag A, hvor meget 
husdyrgødning Leverandøren forventer at levere, og hvor meget afgasset materiale 
Leverandøren ønsker retur i det kommende år. 

3.3.8 Såfremt Leverandører af husdyrgødning til Biogasanlægget også dyrker energiafgrøder af 
de typer, som anvendes af EBAA, skal Leverandøren tilbyde EBAA køb af disse afgrøder. 
Leverandøren kan kun afsætte energiafgrøder til andre biogasanlæg eller anden 
energiproduktion, hvis EBAA har afslået at aftage afgrøderne på grund af tilbudte pris og 
leveringsbetingelser. Aftaler, der er indgået ved Aftalens indgåelse, respekteres af EBAA. 
Sådanne aftaler listes i Bilag E, Særlige Vilkår.  

4 EBAA’S FORPLIGTIGELSER 

4.1 Modtagelse af husdyrgødning 

4.1.1 EBAA er alene pligtig at acceptere husdyrgødning, der på tilfredsstillende måde kan 
afgasses i Biogasanlægget. 

4.1.2 EBAA er pligtig at afhente husdyrgødning, der er omfattet af Aftalen uden omkostning for 
Leverandøren, såfremt afhentningsstede(t/rne) ligger inden for en transportafstand på 25 
km fra Biogasanlægget. 

4.1.3 For husdyrgødning, hvor afhentningsstede(t/rne) ligger længere end 25 km 
(transportafstand) fra Biogasanlægget, betaler Leverandøren en kompensation for 
transportafstanden ud over de 25 km på 1,05 kr./km/ton. 

4.1.4 For husdyrgødning med en transportafstand, der er længere end 25 km, forbeholder 
EBAA sig ret til at udveksle med nabo-biogasanlæg. Såfremt der sker en sådan 
udveksling, kan EBAA ikke opkræve kompensation for transport. 

4.1.5 EBAA bekoster og etablerer afhentningsfacilitet på Leverandørens ejendom for 
husdyrgødning omfattende: 

Til gylle:  
Opsamlingstank til min. 35 m3 husdyrgødning med opblandeudstyr, 
afhentningsstuds (sugestuds) for tilslutning af tankvogn og tilkørselsvej. 
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Til fastgødning  
EBAA kan stille container(e) til rådighed for opsamling og transport af gødning. 
EBAA etablerer ikke lagerplads til fastgødning. 
 
 Til dybstrøelse 
EBAA kan stille container(e) til rådighed for opsamling og transport af gødning. 
EBAA etablerer ikke lagerplads til dybstrøelse.  
 

Ved planlægning af afhentningsfaciliteten tages udgangspunkt i de eksisterende forhold 
på gården, således at eksisterende tank og/eller lagerplads i videst muligt omfang tages i 
anvendelse. Den konkrete udformning af afhentningsfaciliteterne fastlægges i Bilag E, 
Særlige Vilkår. 

Ejerforholdet til afhentningsfaciliteterne overgår ved ibrugtagning til Leverandøren. 

4.1.6 Fastgødning og dybstrøelse afhentes fra Leverandørens lager ved 
produktionsbygningerne. 

4.1.7 Såfremt udstyr er til rådighed, og såfremt det er muligt inden for rammerne af 
Leverandørens miljøgodkendelse, kan EBAA opblande fastgødning og dybstrøelse med 
afgasset materiale eller vand til et pumpbart medie på afhentningsadressen i forbindelse 
med afhentning. 

4.1.8 Husdyrgødning afhentes af EBAA hos Leverandøren fra afhentningsfacilite(n/rne) og 
transporteres af EBAA til Biogasanlægget. EBAA og Leverandøren aftaler forventet 
afhentningsfrekvens, der fremgår af Bilag E. 

4.1.9 Husdyrgødning afhentes fra Leverandøren af EBAAs tankvogne/lastvogne. Tankvognene 
vil være udstyret med et filter til rensning af afgangsluft, således at risikoen for luftbåren 
smitte reduceres i forbindelse med læsning. Afhentningen vil blive foretaget i hele læs, 
normalt ca. 35 ton. 

4.1.10 Ved ankomsten til Biogasanlægget aflæsses husdyrgødningen i modtagetanke. EBAAs 
tankvogne skal altid inden udkørsel fra Biogasanlægget være rene udvendigt, inklusive 
hjul og hjulkasser. Ved kørsel til ny besætning/ny Leverandør er EBAA endvidere pligtig til 
at rengøre tankvognene indvendigt. Tankvognene vil i nødvendigt omfang blive rengjort 
ved kørsel gennem vaskeanlæg. 

4.1.11 EBAAs indvendige og udvendige rengøring af tankvogne, inklusive frekvensen for denne 
rengøring, skal godkendes af de veterinære myndigheder. EBAA er pligtig at følge de 
rengøringsrutiner, der er godkendt. 

4.1.12 EBAAs anlæg har separate linjer for økologisk og konventionel husdyrgødning. Såfremt 
Leverandøren har valgt at levere økologisk husdyrgødning, er Leverandøren til enhver tid 
forpligtet til at sikre, at Leverandørens bedrift i alle henseender lever op til krav til 
økologisk drift. Betingelserne for levering af økologisk og konventionel husdyrgødning er 
generelt de samme. Der er særlige bestemmelser for Leverandører med økologisk 
gylle/gødning, som angivet i pkt. 3.1.13 og 3.1.14. 

4.1.13 EBAA er ansvarlig for vedligeholdelse af opsamlingstank, omrører og andet udstyr i 
opsamlingstank placeret hos Leverandøren. 
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4.2 Levering af afgasset materiale 

4.2.1 EBAA etablerer og monterer pumpestuds for tilslutning til tankvognene på alle 
leveringsstederne.  

4.2.2 Medmindre anden skriftlig aftale indgås mellem Parterne, er EBAA pligtig at levere til 
Leverandøren en mængde afgasset materiale, der mindst indeholder den samme 
mængde N (kvælstof), som Leverandøren har leveret til EBAA.  

EBAA er interesseret i at få husdyrgødningen leveret med så højt tørstofindhold som 
muligt. Parterne er enige om en Bonus-/kompensationsordning for højt/lavt tørstof, 
således at husdyrgødning med tørstofindhold inden for normalområdet afhentes uden 
afregning, mens EBAA betaler en bonus til Leverandøren, hvis tørstofindholdet er højere 
end normalområdet, og Leverandøren betaler en kompensation til EBAA, hvis 
tørstofindholdet er lavere end normalområdet.  
 
Bonus-/kompensationsprisblad er vedlagt som Bilag C. 
 
Bonus-/kompensationsordningen gælder ikke for fastgødning og dybstrøelse. 
 

4.2.3 Det afgassede materiale leveres af EBAA i lagertank(e) anvist af Leverandøren inden for 
en transportafstand på højst 25 km lande- og motorvejskørsel fra Biogasanlægget.  

For levering af afgasset materiale til tanke, der i transportafstand ligger længere end 25 
km fra biogasanlægget, opkræver EBAA en kompensation for transportafstanden ud over 
de 25 km på 1,05 kr./km/ton, jf. Bilag B. 
 

4.2.4 EBAA tilbyder Leverandørerne en lejeordning for lagertanke for afgasset materiale. En 
betingelse for denne lagerordning er, at Leverandørerne i fælleskab forpligtiger sig til at 
leje min. 10.000 m3 lagertank.  

Såfremt lagerleje bliver en realitet, udformer EBAA sammen med Leverandørforeningen 
en særskilt aftale mellem Leverandørerne og EBAA. 
 
Det vil være hensigten at placere sådanne lagre, hvor det giver den største fælles fordel 
for Leverandøren(erne) og EBAA. 
 

4.3 Prøveudtagning og analyser 

4.3.1 EBAA udtager i forbindelse med aflæsningen på Biogasanlægget prøve af alle leverancer 
af husdyrgødning til analyse for tørstofindhold (TS) og som grundlag for afregning samt til 
fastlæggelse af den leverede mængde N. N-mængden bestemmes ved mindst én analyse 
pr. måned, idet prøverne fra de enkelte leverancer udtaget i den pågældende måned 
blandes forud for analysen. 

4.3.2 EBAA leverer til Leverandøren til brug for gødningsanalyse en næringsstofanalyse, der 
viser N-, P- og K-indholdet i det afgassede materiale, som er repræsentativ for den 
mængde afgasset materiale, Leverandøren har fået retur i sin(e) gylletank(e). 
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4.4 Opgørelser 

4.4.1 EBAA fremsender hver måned en opgørelse til Leverandøren, der viser de samlede 
leverancer, tørstofindhold i alle leverancer, den samlede returnerede mængde afgasset 
materiale, afregning for større eller mindre returneret gødningsmængde, bonus-
/kompensationsbetaling for tørstofindhold og betaling for levering af afgasset materiale på 
anden adresse end afhentning. 

4.5 Øvrige vilkår og bestemmelser 

4.5.1 EBAA er med tre måneders skriftligt varsel berettiget til at reducere Aftalens mængde af 
husdyrgødning, såfremt dette er begrundet i generel reduktion i produktionen på 
Biogasanlægget. EBAA vil i planlægningen af en sådan nedskæring optage forhandlinger 
med Leverandørforeningen om, hvilke Leverandører mængden reduceres fra. 

4.5.2 EBAA er, medmindre særlige forhold gør sig gældende, pligtig til at acceptere 
Leverandørens overdragelse af Aftalens rettigheder og forpligtigelser til tredjepart i 
tilfælde af Leverandørens salg af sin ejendom eller af sin produktion til tredjemand, 
såfremt den nye ejer anmoder herom. 

4.5.3 EBAAs tankvogne kører af hensyn til smittefare aldrig direkte fra én Leverandør til en 
anden. 

4.5.4 EBAA kan tilføre Biogasanlægget andet organisk materiale end husdyrgødning, halm og 
anden biomasse fra landbruget. Såfremt andet organisk materiale påtænkes anvendt af 
EBAA, skal dette meddeles Leverandørforeningen, og EBAA skal med udgangspunkt i 
lovgivningsmæssige og andre krav, f. eks. fra aftagere af afgrøder, sammen med 
Leverandørforeningen fastlægge, hvordan det afgassede materiale kan anvendes, 
herunder eventuelle krav til sporbarhed.  

4.5.5 Alt organisk materiale, EBAA tilfører Biogasanlægget, skal overholde gældende 
bestemmelser i miljø- og veterinærlovgivningen.   

4.5.6 EBAA skal, såfremt Biogasanlægget tilføres biomasse, der kræver sporbarhed, sikre, at 
sådan biomasse tilføres en separat linje, og at det afgassede materiale fra en sådan linje 
holdes adskilt fra andet afgasset materiale og kun afsættes efter specifik aftale. 

4.5.7 I tilfælde hvor EBAA ikke kan aftage den aftalte husdyrgødning på grund af midlertidig 
stop eller fejl på Biogasanlægget, underrettes Leverandørforeningen. EBAA er i sådanne 
tilfælde berettiget til at reducere den for aftaleperioden aftalte mængde af husdyrgødning 
efter forudgående skriftlig meddelelse herom til Leverandøren.  Leverandøren er herefter 
berettiget til at anvende/afsætte den ikke afhentede mængde husdyrgødning til anden 
side. EBAA udarbejder i samarbejde med Leverandøren en plan, der skal træde i kraft, 
såfremt Leverandøren ikke ved egen foranstaltning kan disponere over den mængde 
gylle, EBAA midlertidigt ikke kan aftage. 

4.5.8 EBAA kan ikke gøres erstatningsansvarlig eller på nogen måde pålægges risikoen for 
eventuel spredning eller overførsel af sygdom, ukrudtsfrø m.m. fra andre ejendomme eller 
besætninger i forbindelse med afhentning af gylle eller levering af afgasset materiale. 
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4.5.9 Såfremt EBAA udvider sin produktionskapacitet, eller såfremt eksisterende Leverandører 

ophører med at være Leverandører til EBAA, er EBAA forpligtet at tilbyde sine 
eksisterende Leverandører den ledige kapacitet. 

5 AFREGNING 

5.1 Ønskes det afgassede materiale leveret et andet sted end afhentningsstedet for 
husdyrgødning, opkræver EBAA en afgift for trekants-kørsel per ton, per ekstra kørt km. 
Afgiften (kr./km/ton) er angivet i Bilag B. Der beregnes dog ikke afgift, såfremt 
leveringsstedet for det afgassede materiale er mindre end 1 kilometer fra 
afhentningsstedet. 

5.2 Såfremt Leverandøren ikke ønsker den samme gødningsværdi (N-mængde) retur, betaler 
EBAA Leverandøren for den gødning, Leverandøren ikke får retur. EBAA 
betaler/opkræver en pris for det afgassede materiale, som angivet i Bilag B, Prisblad, 
fratrukket et formidlingsgebyr til EBAA, ligeledes angivet i Bilag B, Prisblad, til dækning af 
EBAAs omkostninger til afsætning, lagring og transport af det afgassede materiale til 
aftager. 

5.3 Såfremt Leverandøren ønsker en større gødningsmængde returneret som afgasset 
materiale, end Leverandøren har leveret til EBAA, betaler/opkræver EBAA for denne 
mængde afgasset materiale en pris som angivet i Bilag B, Prisblad. 

5.4 Bonus-/kompensationsbetaling for tørstofindhold afregnes ud fra mængde og 
tørstofindhold for den enkelte leverance fra Leverandøren og ud fra bonus-
/kompensationspriser angivet i Bilag C.  

5.5 Sammen med opgørelse (4.4.1) for juni og december måned udarbejder EBAA en samlet 
halvårlig afregning, som sendes til Leverandøren senest d. 15. i den efterfølgende måned. 
Skyldige beløb skal betales inden for en frist på 30 dage. 

5.6 I den første halvårlige afregning hvert år til Leverandøren opkræver EBAA betaling til 
Leverandørforeningen på 750 kr./leverandør/aftager. 

5.7 EBAA indbetaler til Leverandørforeningen det fra Leverandørerne indbetalte beløb senest 
14 dage efter modtagelsen af beløbet. 

5.8 Bilag B, Prisblad og Bilag C, Bonus-/kompensationsordning er baseret på 2012-priser og 
revideres hvert år pr. 1. januar efter aftale imellem EBAA og Leverandørforeningen, idet 
bonus-/kompensationspriserne for tørstofindhold justeres ud fra prisudviklingen på 
transport af husdyrgødning. 
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6 LEVERANDØRFORENINGEN 

6.1 Leverandørforeningen varetager en rolle som koordinator af Leverandørernes 
aftalemæssige forhold. Som medlem af Leverandørforeningen er Leverandøren 
forpligtiget til at anvende den af Leverandørforeningen godkendte aftale. 

6.2 Leverandørforeningen finansieres ved Leverandørernes kontingentbetaling (3.3.1). 
Leverandørforeningen aflægger årligt regnskab for anvendelse af foreningens midler. 
Regnskabet tilstilles medlemmerne og EBAA. 

6.3 Leverandørforeningens vedtægter vedlægges som Bilag F. 

7 AFTALENS IKRAFTTRÆDELSE OG OPHØR 

7.1 Aftalen er betinget af, at Biogasanlægget idriftsættes senest primo 2016.  

7.2 EBAA skal løbende holde Leverandørforeningen orienteret om projektets forløb og om 
Aftalens forventede ikrafttrædelsestidspunkt. Såfremt etableringen af Biogasanlægget 
ikke sættes i gang som planlagt senest i december 2014, skal EBAA tage initiativ til en 
genforhandling af Aftalens ikrafttrædelsestidspunkt. Såfremt det i december 2014 er 
uklart, hvornår byggeriet startes, eller såfremt der kan forudses en forsinkelse i tidspunktet 
for Aftalens ikrafttrædelse på mere end 12 måneder, er Leverandøren fritstillet. 

7.3 Aftalen træder i kraft 30 dage forud for opstarten af Biogasanlægget efter nærmere aftale 
imellem parterne. Aftalen ophører 10 år efter ikrafttrædelsesdato (”Aftaleperioden”). Måtte 
Biogasanlægget ikke være idriftsat primo 2016, udsættes ikrafttrædelsestidspunktet til et 
mellem Parterne nærmere aftalt tidspunkt.  

7.4 Inden for aftaleperioden frigøres Leverandøren for sine forpligtigelser og rettigheder i 
henhold til Aftalen, såfremt Leverandøren sælger ejendommen, eller såfremt 
Leverandøren ophører med animalsk produktion (herunder såfremt Leverandørens 
animalske produktion reduceres til mindre end 40 DE). Ophør med animalsk produktion 
anses ikke at foreligge, såfremt denne produktion fortsættes af ægtefælle eller anden 
nærtstående person eller selskab ejet helt eller delvist af sådanne nærtstående personer.  

7.5 Såfremt Leverandøren frigøres for sine forpligtigelser pga. forhold nævnt i 7.4, skal 
Leverandøren betale for de(n) etablerede afhentningsfacilitet(er). Betalingen fastlægges 
som den oprindelige investering afskrevet lineært over Aftalens løbetid på 10 år.  

7.6 Leverandøren skal orientere EBAA om planer for salg og/eller nedlæggelse af 
produktionen med længst muligt varsel. 

7.7 Aftalen ophører i tilfælde af Leverandørens død, såfremt ejendommen sælges eller 
såfremt den animalske produktion ophører. 

7.8 EBAA kan i aftaleperioden opsige Aftalen med et skriftligt varsel på 6 måneder, såfremt 
Biogasanlægget ikke fungerer, og EBAA derfor ikke er i stand til at behandle 
husdyrgødningen.  

7.9 Leverandøren kan inden for aftaleperioden opsige aftalen med 12 måneders forudgående 
skriftligt varsel. 
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7.10 Såfremt en Part erfarer, at den anden Part væsentligt misligholder Aftalen, skal den 

forurettede Part skriftligt meddele den misligholdende Part om forholdet og give den 
misligholdende Part en frist på 14 dage for at bringe forholdet i overensstemmelse med 
Aftalens bestemmelser eller dokumentere, at der er taget afgørende initiativer til at bringe 
forholdet i orden. 

7.11 I tilfælde af at den misligholdende Part efter mindst 2 skriftlige henvendelser ikke har rettet 
op på forholdet, er den forurettede Part berettiget til med øjeblikkelig virkning at ophæve 
Aftalen. Leverandørens manglende efterlevelse af skriftlige henstillinger fra EBAA vil være 
at betragte som en væsentlig misligholdelse af Aftalen.  

7.12 Såfremt Aftalen bringes til ophør på grund af Leverandørens misligholdelse af Aftalens 
vilkår og bestemmelser, eller såfremt Leverandøren opsiger aftalen inden for 
aftaleperioden i henhold til 7.9, er Leverandøren pligtig at betale en bod til EBAA på 
1.000,- kr. pr. dyreenhed omfattet af Aftalen, dog maksimalt 500.000,- kr. Boden forfalder 
til betaling samtidig med ophør af gylleleverancer til EBAA. Såfremt EBAA i samarbejde 
med Leverandørforeningen kan finde kvalificerede Leverandører til den samlede mængde 
på 628.000 tons/år, skal den enkelte Leverandør kunne udtræde af Aftalen uden betaling 
af ovenstående bod mod betaling af afhentningsfaciliteterne jævnfør 7.5. 

7.13 Parterne er opmærksomme på, at der løbende kan ske ændringer i det lovmæssige 
grundlag for Aftalen, og Parterne er enige om i fællesskab evt. med 
Leverandørforeningens mellemkomst at søge en løsning på problemer, som sådanne 
lovmæssige ændringer vil medføre for parterne. Kan Parterne ikke finde en løsning på 
sådanne problemer, er enhver Part berettiget til at opsige Aftalen.  

 
8 FORCE MAJEURE 

8.1 I tilfælde af force majeure-begivenheder, der medfører væsentlige ændringer i 
forudsætninger for opfyldelse af forpligtigelserne i Aftalen, kan enhver af Parterne opsige 
Aftalen med øjeblikkelig virkning. 

 
9 VÆRNETING OG LOVVALG 

9.1 Eventuelle tvister mellem Parterne om Aftalens bestemmelser afgøres i henhold til dansk 
ret.  

9.2 Parterne er underlagt dansk rets sædvanlige gældende regler om erstatning og 
erstatningsansvar. 

9.3 Inden en konflikt indbringes for domstolene, skal den være forsøgt løst ved mægling. 
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10 UNDERSKRIFTER 

Nærværende aftale underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf Leverandøren modtager ét 
eksemplar og EBAA modtager ét eksemplar. 
 
 
 
Aabenraa, den __________ 
 
 
 
 
    
Leverandør ENVO Biogas Aabenraa A/S 



 
Leverandøraftale for husdyrgødning, ENVO Biogas Aabenraa A/S 
 

 

  
 Side 15 

 

Bilag A.  Aftalt leverance af husdyrgødning 

 
Der leveres gødning fra: <besætning A, besætning B> 
 

 
Type: <x> Antal: <x> DE 

 
 Gylle Fastgødning/ Sommergræs 

  dybstrøelse 
Malkekvæg _______         _ _____          ______ 

Kødkvæg _______     
Ungdyr _______    
Søer med smågrise _ _____   

Slagtesvin (årsproduktion) _______   
Andet, angiv    _______     

 
 
Er bedriften økologisk: ____ 

 
Gylleleverancen er beregnet til  <x> m3/år  

(Inklusiv regnvand, overfladevand, procesvand etc.) 
 
Fastgødningsleverancen er beregnet til <x> m3/år. 

 
   

Afgasset materiale retur <x> m3/år   
 
Forventet indhold af N, NH4, P og K i det returnerede afgassede materiale: 

 
Kvælstof (total N)   4,87 kg/ m3 

Ammonium (NH4)  4,14 kg/m3 
Fosfor   0,92 kg/ m3 
Kalium  3,50 kg/ m3 

 
pH i returneret afgasset materiale vil være på ca. 7,5. 

 
 
Næringsstoffer leveret og returneret vil blive fastlagt ved analyser af hver 

leverance og returneret afgasset materiale i henhold til 4.3 i Aftalen 
 

Revisionsdato:    
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Bilag B. Prisblad 

 
 
Afgift for trekantskørsel 

Transport af gylle – ud over de angivne km betales   1,05 kr./km x tons 
hvor km opgøres som den ekstra afstand, der køres imellem Biogasanlægget, 

lagertank for afgasset materiale og opsamlingstank for husdyrgødning i forhold til den 
direkte kørsel imellem Biogasanlægget og afhentningsfacilitet. 

 
 
Formidlingsgebyr 

For afgasset materiale, Leverandøren ikke ønsker retur, betales et  
formidlingsgebyr på: 25 kr./ton 

 
Ved opgørelse af formidlingsgebyret tages udgangspunkt i den leverede og den 
returnerede N-mængde. Såfremt der returneres mindste den samme mængde N, som 

der leveres, opkræves ikke formidlingsgebyr. Ved beregning af formidlingsgebyret 
omregnes den formidlede N-mængde til ton med det gns. indhold af N i den leverede 

gødning. 
 
Afregningspris for afgasset materiale  kr./år 
(fastlægges af Leverandørforeningen én gang årligt) 

 
Afregningsprisen for afgasset materiale, der formidles igennem EBAA, fastsættes af 

Leverandørforeningen ud fra markedsvilkår. Afregningsprisen vil afspejle værdien af 
næringsstofferne i den afgassede gylle. For 2012 er der stor variation mellem 

landsdelene, men spændet i markedsværdi er ca. fra 25 kr. til 40 kr. per ton gylle.  
 
 

Afregningspris for fast gødning og dybstrøelse 0 kr./år 
(som udgangspunkt er denne pris 0 kr. Leverandørforeningen og EBAA gennemfører en analyse af 
forholdene for leverandører af fast gødning og dybstrøelse, som grundlag for den endelige afgørelse) 

 

Kontingentet for Leverandørforeningen  kr./år 
Kontingentet fastlægges af Leverandørforeningens bestyrelse på den årlige 

generalforsamling og opkræves af EBAA. Ved opstart er det årlige kontingent aftalt til 
750,- kr. 

 
 
Revisionsdato:     
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Bilag C.  Bonusangivelse 

 
Tabel over bonussatser for svine- og kvæggylle opdelt efter tørstofindhold. 
 

Tørstofprocent 

Bonussats i Leverandørens favør 

kr/tons kr/tons kr/tons 

    Kvæg Svin Søer 

11   8,75     

10,5 11,0 7,00     

10,0 10,5 5,25     

9,5 10,0 3,50     

9,0 9,5 1,75 12,25   

8,5 9,0 0,00 10,50   

8,0 8,5 0,00 8,75 12,25 

7,5 8,0 0,00 7,00 10,50 

7,0 7,5 -2,00 5,25 8,75 

6,5 7,0 -3,75 3,50 7,00 

6,0 6,5 -5,50 1,75 5,25 

5,5 6,0 -7,25 0,00 3,50 

5,0 5,5 -9,00 0,00 1,75 

4,5 5,0 -10,75 0,00 0,00 

4,0 4,5 -12,50 -2,00 0,00 

3,5 4,0 -14,25 -3,75 0,00 

3,0 3,5 -16,00 -5,50 -2,00 

2,5 3,0 -17,75 -7,25 -3,75 

2 2,5   -9,00 -5,50 

 
(Normalområdet (uden bonus/kompensation) er fastlagt af EBAA og Leverandørforeningen i henhold til 
opgørelse af tørstofindhold fra 9 biogasfællesanlæg samlet i rapporten ”Biomasser til biogasanlæg i 
Danmark - på kort og langt sigt” fra Torkild Birkmose, AgroTech) 

 

Fra hver leverance af husdyrgødning fra Leverandøren udtages én repræsentativ 
prøve.  Prøven skal opbevares i en beholder, hvorpå der tydeligt angives: 

 Leveringsdato 
 Leverandør 

 Chauffør/prøveudtager 
 Analyseansvarlig 
 Askeindhold 1), Tørstofindhold og N-, P- og K-indhold 

 Destrueringsdato 

Prøver skal opbevares til mindst 30 dage efter den halvårlige udsendelse af 

afregning for Bonus-/kompensationsordning. 
 

Revisionsdato:     
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Bilag D Sygdomme 

Her indføjes en liste over de sygdomme, som kan medføre restriktioner i 
mulighederne for, at EBAA kan afhente og udnytte husdyrgødning fra den enkelte 

Leverandør. 
 

Listen udarbejdes af Veterinær Direktoratet og opdateres årligt. 
 
 

Revisionsdato:     
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Bilag E Aftalte særlige vilkår 

 
Såfremt der aftales særlige vilkår skal dette bilag sendes til Leverandørforeningen. 
 
1. Følgende er aftalt som generelle tillæg til aftalen 

Såfremt Aabenraa Kommune stiller krav om at Leverandøren som følge af leverancen til 
EBAA skal have tillæg til bedriftens miljøgodkendelse, kan han vælge at ophæve aftalen. 
 
Såfremt EBAA modtager slam, husholdningsaffald eller andre biomasse typer som ARLA-
gården eller andre stille særlige krav til anvendelse af i landbruget, behandler EBAA disse 
biomasser i en særlig linie. 
 
Afgasset materiale med indhold af biomasser, som ARLA-gården eller andre stiller særlige 
krav til anvendelsen af, leveres ikke til Leverandøren, med mindre der forudgående er indgået 
en aftale herom. 
 
Al materiale, der behandles af EBAA, hygiejniseres ved 70 ºC i mindst 1 time. 
 
Paragraf 5.8 ændres til: 
 
Bilag B, Prisblad, Trekantkørsel er baseret på 2012-priser og revideres hvert år pr. 1. januar 
efter aftale imellem EBAA og Leverandørforeningen, idet bonus-/kompensationspriserne for 
tørstofindhold justeres ud fra prisudviklingen på transport af husdyrgødning 
 

2. Afhentningsfaciliteter 

 
3. Aflæsning af afgasset biomasse 

 
4. Tilkørselsvej 

 
5. Tørstofindhold 

 
6. Kemikalier 

 
7. Som del af aftalen udfører EBAA følgende på Leverandørens gård 

 
8. Andre forhold og aftaler  
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Bilag F, Leverandørforeningens Vedtægter 
 
Bilag F fremkommer senere 


