
Holmen 

Prislista HNA3A1 avverkningsuppdrag sågtimmer, massa- & bränsleved  
Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå 

Gäller fr o m 2023-01-16 och tills vidare. Ersätter prislista: HNA2A4



Prislista avverkningsuppdrag HNA3A1
Kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå. Giltighetstid från 2023-01-16 och tillsvidare. 

För nedan angivna priser gäller leveransvillkor på omstående sida eller enligt denna länk.

Talltimmer (Sortimentskod 011)

Pris kr/m³fub bruttovolym

Tall 530 (motsvarar ca 639 kr/m³to)

Grantimmer (Sortimentskod 012)

Pris kr/m³fub bruttovolym

Gran 530 (motsvarar ca 660 kr/m³to)

Massaved

Pris kr/m³fub Barrmassa Granmassa Björkmassa Aspmassa

Prima 400 400 430 410

Sekunda/utskott 370 370 400 380

Se kvalitetskrav för massaved. 

Bränsleved

Pris kr/m³fub

Prima/Utskott 250

Kompensation för aptering mot respektive mottagande sågverks önskemål ingår i prislistan med 

12 kr/m3fub. Det kan förekomma tillägg och avdrag på priset.

Kompensation för aptering mot respektive mottagande sågverks önskemål ingår i prislistan med 

12 kr/m3fub. Det kan förekomma tillägg och avdrag på priset.

holmen.com/skog



LeveransviLLkor avverkningsuppdrag

Timmer

Längd: Minimilängd är 37 dm och maxlängd 55 dm. Efter avsättning kan längden gå ner till 31 dm och upp till 61 dm. 
Diameter: Timmer apteras från 14 cm i topp under bark. I mån av avsättning och efter överenskommelse med Holmen 
kan klentimmer/kubb tas ner till 10 cm i topp under bark. Timmerstockar grövre än 60 cm under bark (största mått på 
stocken) vrakas.
Vrak och mätningsvägran: I ersättningsgrundande volym ingår eventuell vrakad eller mätningsvägrad volym.
Prisräkning: Prisgrundande volym mäts enligt principen: Verklig längd i centimeter, diameter klassbotten av verklig  
diameter i centimeter. 

massaved 
Prima/Sekunda: Se kvalitetskrav nedan för respektive sortiment.  

Längd: Minimilängd är 29 dm och maxlängd 58 dm.  
Diameter: Max diameter 60 cm.
Transportavdrag: Från angivna massavedspriser görs ett transportavdrag på 30 öre/m3fub och kilometer till närmaste 
mottagande industri.

 
bränsLeved

Prima/Utskott: Se kvalitetskrav enligt tabellen nedan.

Läs om den nya kvalitetsklassningen på https://www.biometria.se

Orsak Prima Sekunda

Barrmassaved Granmassaved Björk- och 
aspmassaved

Barrmassaved Granmassaved Björk- och 
aspmassaved

Fel trädslag, torrstock Max 1% Max 1% Max 1% Max 5% Max 2% Max 2%

Skogsröta 
(% av traves ändyta)

Max 5% Max 2% Max 5% Max 25% Max 2% Max 25%

Kvist, klyka, dimension
(exkl övergrovt)

Gran- och barrmassaved max 10%, 
Contorta, björk- och aspmassaved max 20%

Övergrovt >60 cm Ej tillåtet

Nedsmutsade stockar Max 5%

Främmande material Ej tillåtet

Orsak Krav på prima bränsleved

Fel trädslag Max 5% fel trädslag

Skog- och lagringsröta Obegränsat

Kvistning, dimension (exkl övergrovt) Max 20%

Övergrovt > 70 cm Ej tillåtet

Nedsmutsade stockar Max 5%

Främmande material Sten, grus, metall, gummi eller impregnerat virke ej tillåtet



ÖvrigT

Avläggsbestämmelser: I den mån avlägget inte kan nås med bil och släp sker ett avdrag om 25 kr/m3fub. 
Mätning och redovisning 
Skogsstyrelsens virkesmätningsföreskrifter gäller. Därutöver gäller generella mätbestämmelser samt lokala anpassningar 
inom Biometria (www.biometria.se)
Förändringar i sortimentsidentiteteter, i nationella mätningsföreskrifter och de vid mätningen tillämpade lokala mätnings-
föreskrifterna kan medföra att prisräkning måste ske mot en annan prislista än den som anges i detta kontrakt. Om det blir 
aktuellt kommer virkesvärdet utifrån den i detta kontrakt angivna prislistan att behållas genom tillägg till eller avdrag från 
den prislista som ersätter den i kontraktet angivna prislistan.
Bidrag till forskning och marknadsföring 
Massaved 
Vid leverans enligt denna prislista ombesörjer Holmen att det från grundpriset sker ett avdrag till gemensamma forsknings- 
och marknadsföringsprojekt i syfte att utveckla svenskt skogsbruk och öka användningen av produkter tillverkade av trä. 
Avdraget särredovisas på mätbeskedet och består av följande delar: Skogforsk (60 öre/m3fub), Älgbetesinventeringen Äbin 
(13 öre/m3fub). 
Timmer 
Samma avdrag som massaved samt Svenskt Trä (50 öre/m3fub). Till Svenskt Trä bidrar sågverken med samma belopp. 
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