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Posebni pogoji družbe Papierholz Austria GmbH 
za 

odkup in dobavo biomase 

(različica 07/2017) 

Poleg Splošnih pogojev kupca za odkup in dobavo lesa, dogovorjenih med družbo Papierholz Austria GmbH (v nadaljevanju „kupec“) in njenim/njenimi 
pogodbenim partnerjem/pogodbenimi partnerji, se dogovori naslednje: 

 
1. SORTIMENT BIOGORIV: 

 
Vsi sortimenti se dobavijo brez nečistoč, kot so kamenje, zemlja, kovinski in gumijasti deli, plastika ter kepe zemlje in ledu. Prodajalec nosi dokazno breme, da 
so/so bili dobavljeni sortimenti brez nečistoč, v primeru dvoma pa se do predložitve dokazil domneva nasprotno. 

 
1.1. LUBJE (drobljeno): Opredelitev: drevesno lubje, ki je odpadek pri odstranjevanju lubja v industriji žag 

 Kakovost: • velikost lubja do največ 20 cm dolžine, leseni deli do 5 cm premera 
 • lubje vseh drevesnih vrst po sortah ali mešano 
 

1.2. LUBJE (nedrobljeno): Opredelitev: odpadno lubje, ki je odpadek pri hlodovini v industriji žag 
 Kakovost: • vsebuje delce z velikostjo preko 20 cm dolžine 
 • lubje vseh drevesnih vrst po sortah ali mešano 
 

1.3. DROBNI MATERIAL: Opredelitev: drobnozrnati lesni odpadki pri mehanski obdelavi lesa 
 Kakovost: • vse drevesne vrste po sortah ali mešano 
 

1.4. GOZDNI SEKANCI: Opredelitev: gozdni sekanci iz ostankov in odpadkov sečnje (to so veje, tanek les, polomljen les     
in iveri, 

 zdravi odrezi, korenine itd.) ter sortimenti lesa in drevesne vrste nižje kakovosti 
 Kakovost: • velikost lubja do največ 20 cm dolžine, leseni deli do 5 cm premera 
 

1.5. (INDUSTRIJSKI) SEKANCI: Opredelitev: sekanci iz mehanske obdelave lesa po sortah ali mešani 
 Kakovost: • velikost sekancev do največ 5 cm premera 
  • dovoljen stalni delež lubja 
 

1.6. OKROGLA DRVA (trda in mehka) Opredelitev: trda in mehka drva sortimentov in vrst lesa nižje kakovosti 
 Kakovost: • trdi ali mehki les po sortah ali mešan 
  • hlodi dolžine 2-5 m, za ločeno dobavljene cele enote 1-2 m dolžine 
  • temeljito oblikovana 
  • od 5 cm premera od vrha z lubjem 
 

1.7. STAR LES K1 Opredelitev: drobni sekanci iz ostankov lesa in starega lesa, kot so očelki, krajniki, iveri 
les za embalažo, palete, čist stavbni les 

 Kakovost: • neobdelan 
  • velikost do največ 20 cm dolžine, leseni deli do 5 cm premera 
 

1.8. STAR LES K1 (DROBLJEN):: Opredelitev: grobo nalomljen stari les iz ostankov lesa in starega lesa, kot so očelki, krajniki,  
iveri, les za embalažo, palete, čist stavbni les 

 Kakovost: • neobdelan 
  • velikost preko 20 cm 
 

1.9. OBREZI GRMOVJA: Opredelitev: drobni sekanci iz obrezov grmovja in dreves iz urejanja krajine 
 Kakovost: • neobdelan 
  • velikost sekancev do največ 20 cm dolžine; leseni deli do 5 cm premera 
  • delež zelene biomase, kot je trava, in delež listja do največ 20 % 
 

1.10. OBREZI GRMOVJA (drobljeni): Opredelitev: narezana biomasa iz obrezov grmovja in dreves iz urejanja krajine 
 Kakovost • neobdelan 
  • velikost od 20-50 cm (dovoljene palice do 1m) 
  • delež zelene biomase, kot je trava, in delež listja do največ 20 % 
 

1.11. IVERI: Opredelitev: odpadki lesa pri žaganju (listavci in iglavci) z lubjem ali brez 
dobavljeni v svežnjih dolžine 1-5 m 

 Kakovost: • najmanjša debelina od 1,5 x 2 cm 
 

2.  DOLOČANJE KAKOVOSTI IN PREVZEM: 
 
Lubje, drobni material, (industrijski) sekanci in iveri se prevzemajo po prostornini. Prostornina tovora se izračuna iz osnovne ploskve tovora in višine tovora 
(dolžina x širina x (višina kontejnerja +/- presežna/ premajhna mera). 
Okrogla drva in gozdni sekanci ter stari les K1 (drobljen) in obrezi grmovja (drobljeni) se prevzemajo po določanju mokre teže in suhe vsebnosti. V ta namen se 
določi mokra teža vsake vhodne količine in njena suha vsebnost. Suha vsebnost se določi v skladu z določili za hlodovino (vlakninski les in okroglice). Pri 
prevzemu kratkih drv (1-2 m) po teži se zahteva pravilna poravnava. 
 
Okrogla drva s premerom preko 80 cm na debelejšem delu (elektrarna na biomaso Heiligenkreuz, preko 90 cm premera): 
 dolgi les listavcev  (> 2 m) je balast 
 druga okrogla drva so les za manipulacijo 
 dobave pretežno trhlega lesa, ki ni primeren za energetsko uporabo, so balast 
 
V ostalem veljajo smernice kupca za prevzem biogoriv, s katerimi se prodajalec seznani ob sklenitvi pogodbe in so integriran sestavni del kupoprodajne pogodbe. 
Poleg tega veljajo še določila avstrijskih praks na področju trgovine z lesom v različici, veljavni ob sklenitvi pogodbe. Aktualne smernice za prevzem biogoriv so 
izobešene v obratu kupca v Frantschachu, na voljo pa so tudi na spletni strani kupca (www.papierholz-austria.at). 
 

 
 
 


