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Vilkår og rammer for selvkørere af kartofler til Pulverfabrikken i kampagnen 22/23 

 
 

• 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.  

• Hvis materiellet forud for transporten af kartofler har været anvendt til råvarer, som betegnes som 
allergener i henhold til gældende DK/EU lovgivning (se side 2), så skal materiellet rengøres, så der ikke 
visuelt er rester af allergenet. 

• 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 2,50 Kr/hkg renvare 81 - 90 6,50 Kr/hkg renvare 

11 - 20 3,00 - 91 - 100 7,00 - 

21 - 30 3,50 - 101 - 110 7,50 - 

31 - 40 4,00 - 111 - 120 8,00 - 

41 - 50 4,50 - 121 - 130 8,40 - 

51 - 60 5,00 - 131 - 140 8,70 - 

61 - 70 5,50 - 141 - 150 9,10 - 

71 - 80 6,00 - 151 - 160 9,50 - 
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Jf. EU forordning nr. 1169 af 25/10/2011 er følgende stoffer eller produkter kategoriseret som allergener: 
 

1. Glutenholdige kornprodukter, dvs. hvede (som f.eks. spelt og khorasanhvede), rug, byg, havre eller 

hybridiserede stammer heraf, og produkter på basis heraf, undtagen: 

a) glucosesirup på basis af hvede, herunder dextrose 

b) maltodextriner på basis af hvede 

c) glucosesirup på basis af byg 

d) kornprodukter, der anvendes til fremstilling af alkoholholdige destillater, herunder 

landbrugsethanol. 

2. Krebsdyr og produkter på basis af krebsdyr.  

3. Æg og produkter på basis af æg.  

4. Fisk og produkter på basis af fisk, undtagen:  

a) fiskegelatine anvendt som bærestof for vitamin- eller carotenoidpræparater  

b) fiskegelatine eller ægte husblas, der anvendes som klaringsmiddel i øl og vin 

5. Jordnødder og produkter på basis af jordnødder.  

6. Soja og produkter på basis af soja, undtagen:  

a) fuldstændig raffineret sojaolie og -fedt  

b) naturlige blandede tocopheroler (E 306), naturligt D-alpha-tocopherol, naturligt D-alpha-

tocopherylacetat, naturligt D-alpha-tocopherylsuccinat hidrørende fra soja  

c) plantesteroler og plantesterolestere fremstillet af vegetabilske olier hidrørende fra soja  

d) plantestanolestere fremstillet af vegetabilske steroler hidrørende fra soja. 

7. Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose), undtagen:  

e) valle, der anvendes til fremstilling af alkoholholdige destillater, herunder landbrugsethanol 

f) lactitol.  

8. Nødder, dvs. mandler (Amygdalus communis L.), hasselnødder (Corylus avellana), valnødder (Juglans 

regia), cashewnødder (Anacardium occidentale), pekannødder (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), 

paranødder (Bertholletia excelsa), pistacienødder (Pistacia vera), queenslandnødder (Macadamia 

ternifolia) og produkter på basis heraf, undtagen nødder, der anvendes til fremstilling af 

alkoholholdige destillater, herunder landbrugsethanol.  

9. Selleri og produkter på basis af selleri. 

10. Sennep og produkter på basis af sennep.  

11. Sesamfrø og produkter på basis af sesamfrø.  

12. Svovldioxid og sulfitter i koncentrationer på over 10 mg/kg eller 10 mg/liter som samlet SO2 skal 

beregnes for produkter, som de udbydes klar til brug, eller som de er rekonstitueret efter 

fabrikanternes instrukser.  

13. Lupin og produkter på basis af lupin.  

14. Bløddyr og produkter på basis af bløddyr 
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