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Tillägg och förtydligande till 
LLK, bulk 

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

angiven plats på arbetsplatsen enligt ”Leveransklausuler för Byggbranschen 2008” 
 

Lossning och lastning 
Cementlossning till cementsilo kräver särskilda tekniska förutsättningar för att lossning ska kunna ske 
så att risken för skador minimeras. Det är köparens ansvar att tillse att köparens silo uppfyller 
samtliga krav enligt lag och föreskrifter från relevanta myndigheter. Köparen garanterar att köparens 
silo är försedd med en fungerande avlastningslucka som öppnar vid högsta tillåtna tryck och att 
fungerande nivåvakt finns alternativt att ett en verifierad anordning för säker inlastning finns. 
Köparens representanter ska uppfylla krav på namnbricka och legitimation enligt ID06. Undantaget 
enligt ID06 punkt 4 är tillämpligt på leveransen. 
 
Villkor för trycktankbilstransport 
Köparen ska vid beställning precisera var den beställda cementen ska avlämnas. Beställning av 
cement sker till av Cementa angiven transportör. Beställning ska ske senast kl.15.00 dagen före 
överenskommen leveransdag. Köparen debiteras frakt enligt cementavtal eller, om avtal saknas, 
enligt gällande frakttaxa för bulktransporter.  
 
Leverans/lossning skall i normalfallet kunna ske hos köparen inom ett tidsintervall på 4 timmar (+/- 2 
timmar) räknat från den lossningstid som köparen angivit beställningen. Väntetid i samband med 
lossning debiteras köparen efter 60 minuter från ankomsten till lossningsplatsen om lossningstiden 
förlängs av orsaker som transportören inte råder över. Fordonsrörelserna i samband med lossning 
inräknas i lossningstiden.  
 
Avser beställningen mindre än full fordonskombination debiteras köparen för ej utnyttjad lastkapacitet. 
Om full kvantitet cement inte kan lossas och detta ej beror på Cementa eller Cementas transportör 
debiteras köparen för transportörens väntetid och för returfrakt.  
 
Transportörens lastbil och släp ska, utan att fordonen kopplas isär, kunna komma så nära 
mottagningsröret att max. 7 meter lossningsslang behövs. Köparen ska se till att mottagningsrör alltid 
är märkt med Cementas produktdekal, och i förekommande fall med ett tydligt nummer. Köparen ska 
också tillse att mottagningsrör är låsta. Köparen ska vid lossningstillfället tillhandahålla transportör 
nyckel till aktuellt mottagningsrör före lossning för att minimera risken av att cement lossas till fel silo.  
 
Cementa förbehåller sig rätten att utföra inspektion av köparens mottagningsförhållanden för cement. 
Detta innebär dock inte att Cementa tar på sig något ansvar vare sig Cementa utnyttjar denna rätt 
eller ej. 
 
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. 
 
Transportkostnadstillägg 
I tillägg till priser för samtliga produkter enligt prislistan har Cementa rätt att utta och få betalt för ett 
transportkostnadstillägg. 

 Modell för reglering av transportpriser 2023 och framåt 

2023-01-01, Till grund för denna reglering ligger SÅ Index T08SÅ16MD med Basmånad okt-2022.  
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Löpande revidering av transportpriser: 

- Första revidering, 1:a April 2023 utifrån SÅ Index T08SÅ16MD, basmånad Okt-2022. 
Revidering utifrån snittet av indexutfallet för perioden Dec 2022, Jan 2023 & Feb 2023. 

 

- Andra revidering, 1:a Juli 2023 utifrån SÅ Index T08SÅ16MD. 
Revidering utifrån snittet av indexutfallet för perioden Mars 2023, April 2023 &  Maj 2023 
mot 
snittet av indexutfallet för perioden Dec 2022, Jan 2023 & Feb 2023. 

 
 

- Tredje revidering 1:a Oktober 2023 utifrån SÅ Index T08SÅ16MD 
Revidering utifrån snittet av indexutfallet för perioden Juni 2023, Juli 2023 & Aug 2023 mot 
snittet av indexutfallet för perioden Mars 2023, April 2023 &  Maj 2023. 

                           

- Fjärde revidering 1:a Januari 2024 utifrån SÅ Index T08SÅ16MD 
Revidering utifrån snittet av indexutfallet för perioden Sep 2023, Okt 2023 & Nov 2023 mot 
snittet av indexutfallet för perioden Juni 2023, Juli 2023 & Aug 2023. 

Oavsntående regleringmodell gäller tillvidare. 
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