
Fritvalgsbevis til madlevering 
Information til leverandører



Kære kommende madleverandør

Som madproducerende virksomhed har du mulighed for at blive leverandør af mad efter ordningen 
om fritvalgsbeviser til borgere i Hørsholm Kommune.

Ordningen omfatter borgere i Hørsholm Kommune, der bor i eget hjem, og som er godkendt til 
madlevering af Hørsholm Kommune. 
Med et fritvalgsbevis får borgeren mulighed for at indgå aftale med en madleverandør.

Hvad er et fritvalgsbevis? 
Fritvalgsbeviset fungerer som en købsret til et hovedmåltid med levering. Fritvalgsbeviset har en værdi 
af 73,50 kr. og dækker udgifter til én hovedret med levering pr. dag.
Hvis borgerens bestilling overstiger fritvalgsbevisets værdi, skal du som madleverandør selv opkræve 
merbeløbet hos borgeren (se mere herom i afsnittet vedr. betaling).

Hvordan bliver du godkendt som leverandør?
Før ordningen kan påbegyndes, skal du godkendes af Hørsholm Kommune. Borgeren, der ønsker at 
indgå aftale med dig, kontakter selv kommunen og oplyser kommunen dit CVR-nr. På baggrund af 
dette undersøger kommunen, om du kan blive godkendt. 
Godkendelsen sker på baggrund af Fødevarestyrelsens kontrolrapporter og smiley-ordning. Du skal 
ved aftaleindgåelse enten være i besiddelse af Fødevarestyrelsens elite smiley eller have modtaget en 
glad smiley uden anmærkninger. 

Hvilke krav skal du som leverandør leve op til?
For at være leverandør skal du:

 Være CVR-registreret.
 Kunne levere maden.
 Forpligte dig til at leve op til kommunens kvalitetsstandard for madlevering.
 Forpligte dig til at ansætte medarbejdere med relevant faglig kompetence.
 Sørge for, at medarbejdere ved levering bærer synligt legitimationskort med 

vellignende foto.
 Være i stand til at sende en elektronisk faktura til kommunen, der overholder de 

beskrevne krav for elektronisk faktura (se mere herom i afsnittet vedr. betaling).
 Overholde de beskrevne godkendelseskrav.



Hvordan fungerer det i praksis?
1. En borger ønsker at antage dig som madleverandør. 
2. Borgeren kontakter Hørsholm Kommune med henblik på at få dig godkendt, såfremt du er 

interesseret i at deltage i ordningen. 
3. Hvis du overholder de beskrevne krav og godkendes af Hørsholm Kommune, kan du og 

borgeren underskrive en kontrakt, som kommunen fremsender til borgeren.
4. Borgeren returnerer herefter den underskrevne kontrakt til kommunen.
5. Når borgeren har modtaget et bevillingsbrev fra kommunen, kan ordningen påbegyndes.

Hvilke krav skal borgeren overholde?
Borgeren er ansvarlig for følgende:

 Administrere madordningen, herunder bestilling og afbestilling (eksempelvis ved ferier). 
Beskedfristen for bestilling og afbestilling aftaler du selv med borgeren.

 Selv kunne bestille en sund og nærende kost.
 Selv kunne tage imod maden, når du ankommer med maden. Fritvalgsbeviset og kontrakten er 

en aftale mellem dig og borgeren. I skal derfor blive enige om, hvornår på dagen maden 
leveres. 

 Selv sørge for evt. betaling af regninger for merpris, hvis den bestilte mad overskrider 
fritvalgsbevisets beløb (se mere herom i afsnittet vedr. betaling).

Hvordan foregår betalingen?
Fritvalgsbevisets værdi svarer til den kommunale pris på én hovedret med levering. 
I 2020 har den kommunale madlevering og dermed fritvalgsbeviset en værdi af 73,50 kr.
Det betyder, at du som leverandør maksimalt kan opkræve Hørsholm Kommune 73,50 kr. pr. hovedret 
med levering pr. dag. Overskrider måltidets udgift dette beløb, er du som leverandør selv ansvarlig for 
at opkræve merudgiften hos borgeren. 

Fritvalgsbevisets værdi ajourføres i forbindelse med årsskiftet. Du vil herefter modtage besked om 
ændring af fritvalgsbevisets værdi.

Hørsholm Kommune og borgeren betaler alene for leverede måltider. 

Hvis borgeren ikke melder madleveringen fra inden for den aftalte frist, og maden er produceret i 
forventning om at leverancen skal finde planmæssigt sted, kan borgeren opkræves for værdien af 
maden den pågældende dag.



Eksempler på betaling
I 2020 har den kommunale madlevering og dermed fritvalgsbeviset en værdi på 73,5 kr. for en varm 
hovedret med levering. 

Hvis borgeren køber et måltid til 83 kr. sendes der en faktura på 73,50 kr. til Hørsholm Kommune og 
en faktura på 9,50 kr. til borgeren. 

Hvis borgeren køber et måltid til 67 kr. sendes der en faktura på 67 kr. til Hørsholm Kommune.

Er der krav til den elektroniske faktura?
Den elektroniske faktura sendes månedsvis bagudrettet til Hørsholm Kommune, ikke senere end d. 15. 
i måneden.

Den elektroniske faktura skal indeholde følgende: navn på borgeren, borgerens fødselsdato, 
leveringsadresse, dato for levering, pris for mad inkl. levering samt et total beløb for måneden. Se 
eksempel herunder.

Dato Navn Fødselsdato Adresse Hovedret 
inkl. 
Levering

01-01-2020

02-01-2020

03-01-2020

Ib Jensen 26-09-1957 Jensenvej 2 73,50

73,50

72,50
Total for 
januar 220,50

 
Fakturaen sendes elektronisk til EAN. Nr. 579 800 838 2406



Tilsyn og opsigelse af fritvalgsbevis
Både du og madleverandøren kan opsige kontrakten med 14 dages varsel med en skriftlig opsigelse.  
Hvis kontrakten opsiges af dig eller af borgeren, skal kommunen informeres.
Ved dødsfald eller flytning til plejebolig vil pårørende eller Hørsholm Kommune hurtigst muligt 
kontakte dig, og ordningen ophører med omgående virkning. 
I tilfælde hvor du som madleverandør først informeres om borgerens død, er du forpligtet til at 
kontakte kommunen øjeblikkeligt.

Ved mislighold af fritvalgsbeviset kan du, borgeren og kommunen ophæve fritvalgsbeviset med 
omgående virkning. Der er tale om mislighold, hvis du, eller borgeren, ikke overholder de beskrevne 
rammer for ordningen. 

Kommunen fører tilsyn med de private leverandører i henhold til Fødevarestyrelsens tilsynsrapporter 
og smiley-ordningen. Tilsynet føres ved aftaleindgåelse samt løbende. Hvis det vurderes, at du ikke 
længere overholder kvalitetskravene, kan kontrakten ligeledes ophæves med omgående virkning. 

Kontaktoplysninger
Har du yderligere spørgsmål til ordningen kan du kontakte følgende afdelinger:

Administrationen vedr. godkendelse, tilsyn og betaling:
4849 3650 på hverdage mellem 9.00 – 13.00

Visitationen vedr. underskrivelse af fritvalgsbeviset:
4849 3611 på hverdag mellem 9.00 – 12.00

Center for Sundhed og Omsorg
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

horsholm.dk




