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Vilkår og rammer for selvkørere af kartofler til Pulverfabrikken  
i kampagnerne 20/21 og 21/22 
 

• Tilmelding som selvkører er bindende for hele kampagnen. 

• Leveringsplanen udsendt fra Pulverfabrikken er vejledende. 

• Vejehuset kontakter avleren forud for planlagt levering.  

• Kartofler må IKKE leveres uanmeldt. Endelig leveringstidspunkt aftales med vejehuset. 

• Vægten er åben fra mandag til fredag kl. 07.00 – 16.00 og lørdag fra kl. 07.00 – 12.00. 
Fra 1. november og senere skal kartoflerne leveres senest kl. 15.00 på hverdage. 

• Vognlæs skal være på mindst 150 tdr. bortset fra sidste læs. 

• Al læsning med gummiged eller lign. skal foregå med kartoffelgreb med rund forkant og så skånsomt 
som muligt. 

• Materiellet, der anvendes til transport og læsning, skal være egnet til kartofler til fødevarebrug.  

• Materiellet må ikke have været anvendt til glas, glasaffald, animalske produkter eller fisk. 

• KMC Granules forventer, at transporten foregår på lovlig vis, og at der ikke tabes kartofler på vejene. 

• Kartoflerne må under afhentning og transport ikke komme under 7,0°C. Det betyder ikke, at der ikke må 
køres med kartofler ved lavere udetemperatur, men at vognmanden skal sikre, at der ikke sker en 
underafkøling under transporten. Fx ved anvendelse af presenning og/eller isoleringsmåtter. 

• Ved regnvejr - eller udsigt til regnvejr – SKAL der anvendes presenning. 

• Materiellet skal kunne bagtippe i fabrikkens hoppere (tophængt bagsmæk). Se billede nedenfor: 
 

 
 

• Selvkørere godtgøres for transport i forhold til afstand fra avler til Borupvej 9-11, 7330 Brande. 
Avlers adresse er lig faktureringsadresse. Afstand baseres på www.krak.dk. 

• Godtgørelse for fragt udbetales til avleren sammen med a conto betalingen for kartoflerne.  
Der godtgøres per hkg renvare i 10-km zoner: 

 

0 - 10 2,75 Kr/hkg renvare 81 - 90 6,02 Kr/hkg renvare 

11 - 20 3,20 - 91 - 100 6,42 - 

21 - 30 3,62 - 101 - 110 6,82 - 

31 - 40 4,02 - 111 - 120 7,22 - 

41 - 50 4,42 - 121 - 130 7,62 - 

51 - 60 4,82 - 131 - 140 8,02 - 

61 - 70 5,22 - 141 - 150 8,42 - 

71 - 80 5,62 - 151 - 160 8,82 - 

 


