
 

 

Tillägg och förtydligande till 
HOS, bulk  

 
Cementleveranser 

 
Nedanstående villkor ersätter och kompletterar leveransvillkor enligt HOS/ID06 – På särskilt 

angiven plats på arbetsplatsen enligt ”Leveransklausuler för Byggbranschen 2008”  
 
Avhämtning från Cementas depå  
Endast transportörer som har genomgått Cementas leverans- och kvalitetsutbildning äger rätt att hämta  
cement vid Cementas depåer. Transportörerna ska hålla sig informerade om och iaktta de säkerhetsföreskrifter samt 
övriga regler och anvisningar som gäller för Cementas depåområden. Säkerhetsföreskrifter samt övriga regler och 
anvisningar återfinns på www.cementa.se. Transportörer och köparens representanter ska uppfylla krav på 
namnbricka och legitimation enligt ID06. Undantaget enligt ID06 punkt 4 är tillämpligt på leveransen.   
 
Lossning och lastning 
Lossning och lastning av cement kräver särskilda tekniska förutsättningar och särskild kompetens för att minimera 
risken för skador. Det åligger köparen att informera sig om Cementas särskilda anvisningar för lossning och lastning 
och tillse att anvisningarna efterlevs liksom att lossning och lastning hanteras av personal med ändamålsenlig 
utrustning och adekvat kompetens.  
 

Villkor för trycktankbilstransport  
För att hämtning ska kunna ske på annan tid än ordinarie öppethållande (normala öppettider framgår av depålista som 
finns tillgängligt på www.cementa.se eller kan rekvireras från Cementa) krävs särskild överenskommelse med 
Cementa. Särskild debitering av kostnad för jourhållning kan utgå.  
 
Köparen ska dokumentera från vilken silo som cementet har hämtats och på begäran lämna uppgift om detta till 
Cementa. 
 
Köparen äger rätt till ersättning för direkta, verifierade, merkostnader, som uppkommit för köparen om lastningen från 
Cementas silo till transportörens fordon (depåtid) överstigit 2 timmar dock maximalt SEK 2000 kronor och under 
förutsättning 
a.  att förlängd depåtid orsakats av tekniska problem i Cementas depå; 
b.  att transportören omedelbart anmält problemet med utlastning till Cementa: 
c.  att köparen inte fått leverans genom annan av Cementa anlitad transportör, eller att köparens transportör ej 

dirigerats till annan depå; och 
d.  att krav på ersättning framställs till Cementa senast tio arbetsdagar efter förseningen. 
 
Ansvar vid lossning och lastning.  
Cementas ansvarar för skador vid lossnings och lastning enbart till följd av försummelse från Cementas sida. Ansvaret 
är begränsat till direkta kostnader och maximalt till fem prisbasbelopp. Cementa svarar inte under några förhållanden 
för några indirekta skador eller följdskador 
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