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Bilag 5: Aftale om Containerstyring i Danmark 2012 

 

    
 
Underskrivere: Foreningen Flora Dania 
   
og 
  Alex Andersen A/S  
og 
  Container Centralen a/s 
  Repræsenteret ved CC Nordic 
 
Parterne aftaler, at Container Centralen Nordic fortsat skal administrere Containerstyring i 
Danmark for de involverede parter. Denne aftaler afløser og erstatter tidligere aftale mellem Flora 
Dania, Alex Andersen og CC fra januar 2006. 
 
Formål 
 

o bedre udnyttelse af eksisterende CC containerenheder 
o mere smidig tilførsel af CC containere i mangelsituationer 
o bedre fordeling af omkostninger 

 
Parterne er enige om, at Container Centralen a/s skal overvåge og kontrollere bevægelser, saldi og 
udeståender mellem parterne. Om fornødent skal CC udlevere enheder til den part, der måtte 
have enheder til gode og beregne disse til den part, der måtte skylde disse.  
 
Container Centralen a/s tilbyder op til hver sæson de involverede parter at leje yderligere CC-
containere og hylder på særlige vilkår. (se app 1) 
 
CC tilstræber til hver sæson at have tilstrækkelig mængde enheder til disposition for parterne i 
sæsonen. Udleje af materiel sker til priser og lejebetingelser i henhold til CC’s generelle 
forretningsbetingelser. 
 
Projektledelse. 
 
Projekt Containerstyring i Danmark ledes af en Styregruppe bestående af repræsentant(er) for de 
deltagende parter: 
 
For Flora Dania To til fire repræsentanter (det bør tilstræbes, at der er 

repræsentant for både salgsselskaber og producentsiden)  
For Alex Andersen:        En repræsentant  
 
Container Centralen repræsenteres af CC Nordic. 
 
Sæsonevalueringsmøde afholdes i september. 
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Indrapportering til Container Centralen Nordic 

 
Parterne forpligter sig til ugentligt at indrapportere saldi mellem parterne til CC. Indberetning sker 
torsdag senest kl 11.00 og omfatter saldi fra foregående dag kl 17.00. 
 
Indberetning skal indeholde oplysning om alle saldi med de øvrige parter i projektet; antal CC-
containere og hylder samt oplysninger om, hvilket firma saldo vedrører.  
 
Det tilstræbes, at der træffes aftale om elektronisk indberetning af data. 
 
I tilfælde af uoverensstemmelse i saldo/bevægelser mellem to parter skal CC omgående søge at 
afstemme denne uoverensstemmelse. 
 
Manglende indrapportering vil medføre, at den saldo, som er indrapporteret fra den ene part, vil 
blive betragtet som korrekte og brugt som grundlag. 
 
Deltagerne i projektet forpligter sig til løbende at indrapportere til CC. Indberetninger skal 
indsendes fra alle deltagere i projektet: 
 
  Bøg Madsen – også på vegne af firmaer i BM’s logistikcenter 
  Gasa Group Danmark – på vegne af alle DK-firmaer i GGD 
  Øvrige salgsselskaber, medlemmer af DP 
  ”Selvkørende gartnere” der ønsker at deltage i projektet 
  Indtrans-vognmænd på vegne af tilsluttede gartnere 
 
 
Som udgangspunkt er der ved sæsonens start medio marts truffet indbyrdes aftale om bilateral 
friholdelse mellem alle parter i projektet. Dette betyder, at der ikke beregnes dagleje for 
mellemværender mellem parterne. Ønsker en part med tilgodehavender ud over frimængderne at 
opstarte beregning, skal denne kontakte CC Nordic for aktivt at starte beregningerne. I tilfælde af 
opstart af beregning af dagleje skal dette ske på daglig basis. Indberetning skal ligeledes ske 
dagligt. 
 
Der indrapporteres for CC-containere og hylder. (Søjlerørsforlængere indgår ikke i projektet.) CC-
container opfattes altid som værende incl 4 søjlerør (180 cm) 
 
 
Parterne er enige om at organisationer, som ikke er medlemmer af Flora Dania, eksempelvis større 
kæder, der også er brugere af CC-containere kan tilslutte sig aftalen. 
Alex Andersen A/S er tilsluttet aftalen, da virksomheden, udover at fungere som indtransfirma, 
også er at betragte som ”salgsselskab”. 
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Container Centralens rolle i Projektet 
 
Container Centralen Nordic overvåger saldi for CC-containere og hylder mellem parterne.  
 
Hvis der opstår en ubalance mellem to aktører, der ligger udenfor de aftalte friholdelsesmængder, 
skal CC intervenere og søge at løse op for denne.  
 
I praksis betyder dette, at CC skal undersøge den konstaterede ubalance ved kontakt til de 
implicerede parter. Hvis det konstaterede misforhold/ubalance ikke umiddelbart kan løses af 
parterne, skal CC påbegynde beregning af dagleje til den part, der skylder enheder, og kreditere 
det aftalte beløb til den part, der har disse enheder til gode. 
 
CC udsender ugentligt saldomail med oplysninger om saldi mellem parterne. I tilfælde af opstart af 
beregning af dagleje udsendes daglig saldomail samt ugentlig mail med beregningsgrundlag. 
 
 
Friholdelsesmængder. 
 
Det enkelte salgsselskab har en ”friholdelses-mængde” overfor hver enkelt indtransportør og 
”selvkørende gartner” og modsat. Denne friholdelsesmængde er et maksimalt antal containere og 
hylder, som den pågældende exportør må skylde indtrans/selvkørende gartner. 
 
Friholdelsesmængde fastsættes af CC på grundlag af den samlede kontraktbeholdning sat i forhold 
til kontraktbeholdningen hos den enkelte leverandør. Friholdelsesmængden udgør 10% af den 
samlede kontraktbeholdning hos gartner/indtrans-siden. 
 
Friholdelsesmængden beregnes op til hver sæson af CC Nordic.  
 
Friholdelsesmængden beregnes på grundlag af beholdningen af CC-containere og hylder på 
langtidskontrakt med CC pr 1. januar hvert år. 
 
Friholdelsesmængden skal som udgangspunkt altid nedbringes til nul, da der ikke er tale om at 
stille enheder til fast brug for andre aktører. Denne frimængde er indført af fleksibilitetsårsager. 
Der er aftalt en minimums-frimængde på 5 CC containere i alle bilaterale forhold 
 
 
Satser for daglejeberegning 
 
CC beregner dagleje til den skyldige part ud fra CC’s til enhver tid gældende sats for dagleje i 
højsæson. For 2012 udgør denne sats DKR 4,10 pr CC-container inkl. 4 rør og DKR 0,62 pr hylde. ( 
=DKR 7,20 pr CC inkl. 5 hylder).  
 
Beregning sker på grundlag af 7 dage pr uge. 
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Udbetaling af dagleje til den part, som måtte have enheder til gode 
 
Såfremt Container Centralen ikke kan foranledige udligning af et mellemværende, som er større 
end den aftalte frimængde, skal CC på opfordring debitere dagleje. Denne daglejeberegning skal 
fortsætte, indtil saldoen igen er nedbragt.  
 
80% af den debiterede dagleje vil tilgå den part, som har enhederne tilgode, og 20% vil tilgå 
Container Centralen a/s som administrationsvederlag. 
 
Udbetaling finder først sted, når det tilsvarende skyldige beløb er indbetalt til CC 
 
Udenfor Højsæsonen, som er marts, april, maj og juni, suspenderes aftaler om automatisk 
udlevering eller beregning af dagleje, da der ikke forventes mangel på enheder i denne periode.  
 
Skulle mangelsituation alligevel opstå udenfor sæsonen, kan udligning og beregning genstartes 
med omgående varsel, hvis blot en af de implicerede parter forlanger dette overfor CC. En sådan 
genopstart vil kun andrage det pågældende enkelt bilaterale forhold. 
 
 
Service vederlag til Container Centralen 
 
Udover ovennævnte bidrag fra en eventuel daglejeberegning udgør CC’s administrationsvederlag 
DKR 10,00 pr CC-container udlejet til parterne i Containerstyring. 
 
 
Forlængelse og ophør af denne aftale 
 
Denne aftale er indgået med en løbetid på et år fra 1.januar 2012. 
 
Aftalen forlænges automatisk for yderligere et år ad gangen, såfremt den ikke skriftligt opsiges af 
en af parterne. Opsigelse skal ske skriftligt til Container Centralen a/s med kopi til de øvrige 
medunderskrivende parter med en frist på mindst tre måneder før en aftaleperiodes ophør. 
 
 
Odense januar 2012 
 
 
 
_______________________             _______________________              _____________________                       
Flora Dania  Alex Andersen A/S           Container Centralen A/S 
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APPENDIX 1. 
 
 
Lejepriser for CC containere og hylder 2012 
 
Special pris aftalt mellem Flora Dania  og Container Centralen A/S 
 
Sæsonleje frem til 30. juni 2012: 
 
KR 195,00 pr CC container incl 5 hylder. (incl adm.bidrag til CC) 
KR 12,50 pr extra hylde 
 
(CC normalpris kr 163,00/15,60  (kr 241,00)) 
 
 


