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Köpprislista: N505-N5 
Period: 2018-04-03  och tillsvidare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prissättningssystem: 
Priset avser vid bilväg. Köparen betalar fraktkostnaden, men säljaren påföres ett fraktavdrag per 
m3fub och km för transportavståndet till närmaste för sortimentet mottagande industri för massaved 
och bränsleved: 0,25 kr/m3fub och km, maximerat till 50,00 kr/m3fub. 
 
Prisavdrag: 
Leveransen ska vara åtkomlig för lastbil och släp (24 meter), om ej äger köparen rätt att ta ut extra 
fraktavdrag för uppkomna merkostnader vid transport, 800 kr per omskotad trave. 
Leveranser understigande 30 m3fub medför prisavdrag på 400 kr. 
 
Forskningsbidrag: 
Från ovanstående grundpriser kommer vi att göra ett avdrag mot de skogsägare som inte själva är 
intressenter i SkogForsk med 60 öre/m3fub som vi betalar in till SkogForsk avseende 
forskningsbidrag. Avdraget särredovisas inte på mät- eller leverantörsbesked. 
 
Bidrag till älgbetesinventering: 
Från ovanstående grundpriser kommer vi att göra ett avdrag mot de skogsägare som inte själva är 
intressenter i SkogForsk med 13 öre/m3fub som vi betalar in till SkogForsk avseende 
älgbetesinventeringsprojektet. Avdraget särredovisas inte på mät- eller leverantörsbesked. 

 
Bidrag till informationskampanj om Svensk skog: 
Vid leverans enligt denna prislista görs ett avdrag på 40 öre/m3fub till Svensk skog som är näringens 
gemensamma satsning för att öka intresset och kunskaperna om skogen hos allmänheten. Avdraget 
görs endast mot de skogsägare som inte själva är intressenter i Svensk skog. Avdraget särredovisas 
inte på mät- eller leverantörsbesked. 

  

 

Barr:    275  kr/m3fub 
Ej färsk / Lagringsskadad massaved: 175  kr/m3fub 
 
Lövmassaved *: Björk  290  kr/m3fub 
  Asp  230  kr/m3fub 
  Övrigt löv  170  kr/m3fub 
*Från Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Jokkmokk, Gällivare, Arvidsjaur och 
Arjeplog kommuner. 
 
 
Lövmassaved **: Björk, rensorterad 290 kr/m3fub 
  Övrigt löv vrakas  
 
**Från Kalix, Haparanda, Överkalix, Övertorneå, Pajala och Kiruna 
kommuner. 
 
Bränsleved barr/löv:   180  kr/m3fub 
 
Vrak Ingen ersättning  



   
 

Massaved 
Område: Norrbotten 

 
 
 
 

BillerudKorsnäs Skog & Industri AB     
801 81 Gävle     
026-15 10 00  www.billerudkorsnas.se/skog   

 
 

 

Leveransvillkor 
 
Dimensioner 
Min.diameter: 5 cm ub.  Min. längd: 27 dm. 
Max.diameter: 70 cm ub på högk.  Max.längd: 57 dm. 

 
Kvalitetskrav 
Mätning av volym och kvalitet sker genom opartisk virkesmätningsförering, VMF, enligt Virkesmätningsrådets anvisningar med 
följande kompletteringar: 
 
Barrmassaved får bestå av samtliga barrträdslag  Lövmassaved i blandning  får bestå av Björk, Asp 
och övrigt  ev ingående lövträdslag vrakas. Torra träd mäts löv, ev ingående barrträdslag vrakas. Skogsröta 
in som Ej färsk massaved.  Skogsröta tillåtes upp  tillåtes upp till 67% av stockens ändyta. Lagrings- 
till 67% av stockens ändyta. Lagringsröta tillåtes  röta tillåtes upp till 10%. 
upp till 10%.      67% 
 
 
 
 
 
Innehåller leveransparti >  15% vrak i vilket maximalt 5% fel trädslag får ingå uppstår mätningsvägran. Köpare och säljare 
bestämmer gemensamt hur leveransen skall behandlas. 
 

Färskhetskrav 
Blekmetoder utan klor samt övriga kvalitetskrav på massa och papper kräver färsk ved med låg rötfrekvens. 
Barr- och lövmassaved som upparbetats under tiden 1/9 – 31/5 skall levereras senast 15/7. Levereras den senare registreras 
den som ej färsk massaved. 
Sommaravverkad barr- och lövmassaved huggen 1/6-31/8 skall levereras inom sex veckor från avverkningstillfället. Levereras 
veden senare registreras den som ej färsk massaved. 

 
Mätmetod 
Mätmetoden är TS-mätning(Travmätning i kombination med Stockmätning). All massaved som levereras vid industri mäts på 
fordon i mätbrygga eller i bild genom travmätning  med fastvolymsbedömning under bark samt bedömning av vrakvolym och 
avdragsvolym för skogsröta i leveransgilla stockar. Provtravar utlottas slumpmässigt för stockmätning inom olika mätkollektiv. I 
regel finns ett kollektiv per sortiment och mätplats. Korrektionsfaktorer för brutto- och nettovolymer bildas inom varje kollektiv 
ur resultaten från stickprovstravarna och används för nivåläggning av respektive volymer i den första mätningen. TS-
mätningen ger resultat som är fria från systematiska fel. 

 
Mätning 
Mätning sker enligt VMR 1/07 och VMF Nords bestämmelser. 

 
Moms 
Tillkommer på angivna priser. 

 
Kontraktering      
Område: Denna prislista gäller i Norrbotten.  
Kontrakt:  För att prislistan ska gälla krävs att virkesontrakt är tecknat för bestämd volym. 
Virkeskontraktet skall normalt innehålla leveransplan eller leveransmånad. 
 


