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1. PRISER 

Listeprisen inkluderer levering i Danmark på land og 
brofaste øer.  
 
 

2. LEVERING 
Levering sker indenfor 10 hverdage. 
 
Levering af fast kvantum i en periode 
Medmindre andet fremgår af parternes aftale, udgør 
den aftalte mængde et fast kvantum til successiv 
levering jævnt fordelt over den aftalte periode i 
henhold til de fastsatte vilkår og den aftalte pris. 
Den aftalte mængde udgør det maksimale kvantum 
til levering, og et eventuelt større forbrug købes til 
gældende dagspris. 
 
Aftages ikke successivt (jævnt fordelt over den aftalte 
periode) en mængde, som forholdsmæssigt svarer 
til den aftalte mængde, er DCC berettiget til at redu-
cere restmængden forholdsmæssigt på grundlag af 
den allerede aftagne mængde. 
 
Er der ved aftaleperiodens udløb aftaget mindre end 
den aftalte mængde, eller er Køber ophørt med at 
aftage inden aftaleperiodens udløb, er DCC efter 
eget valg berettiget til: 
 
• at betragte restmængden som annulleret 
• at lade restmængden forudfakturere til den  

aftalte pris 
• at foretage differenceafregning for rest- 

mængden, 
• således at Køber for restmængden faktureres  

orskellen mellem den aftalte pris og gældende 
dagspris ved aftaleperiodens udløb/ophør af 
aftagelse 

• at kræve betaling af kvantumrabat ydet på 
grundlag af den samlede aftalte mængde 

 
Aftaleperioden og restkvantum i henhold til aftalen 
fremgår af den månedlige statusopgørelse.  Efter- 
følgende ændringer i Købers produktionsforhold 
fritager ikke Køber fra at aftage det aftalte kvantum. 

 
 
 
 

3. BRÆNDVÆRDIREGULERING 
Ved aftaler med brændværdiregulering 
Prisen er relateret til en effektiv brændværdi på 6.000 
kcal/kg. Såfremt brændværdien afviger herfra, reguleres 
prisen prorata basis 6.000 kcal/kg. 
 
Ved udlevering ab Århus Bulk Terminal (ÅBT) udtages 
løbende en repræsentativ månedsprøve af udleveret 
kvantum af pågældende kvalitet i månedens løb. 
Efter hver måneds udløb indsendes denne prøve til 
STP-godkendt laboratorium som basis for evt. brænd-
værdiregulering. 
 
Til kontrolbrug er det aftalt, at der af hver leverance 
udtages 2 tilfældige kulprøver, som plomberes i 2 plast-
poser påført leveringsdatoen. Den ene prøve medtages 
af chaufføren til oplagring på kundens lager og ÅBT 
oplagrer kopiprøven heraf. 
 
Såfremt kunden vælger analysering af modtagne 
kontrolprøver, kan disse pr. kalendermåned sendes til 
STP-godkendt laboratorium i plomberet stand mærket 
med antal delprøver og leveringsdatoer. Laboratoriet 
samler og neddeler de fremsendte prøver før analyse-
ring og påfører prøvedata på analysecertifikatet. 
 
Såfremt kundens analyse afviger mere end 100 kcal/kg 
fra ÅBT’s normale månedsanalyse kan DCC vælge efter 
eget valg: 
 
1. at acceptere middelværdien af disse 2 analyser til 

brændværdireguleringen 
 
2.  at indsende de på ÅBT oplagte kopiprøver for samme 

periode til ekstra analysering. Af de tre brændværdi- 
analyser er middelværdien af de to nærmest liggende 
brændværdier final til brændværdiregulering af 

 pågældende parti. DCC allerede fremsendte måned-
lige faktura modregnes i den nye slutopgørelse til 

 kunden, som kan vælge inden for max 3 måneder 
 at samle kontrolprøverne til en enkelt analyse, der 
 volumenmæssigt må sammenholdes med ÅBT’s 
 månedsanalyser eller de tilsvarende kontrolprøvers 

analyse. 
 


