Bilaga 2a – Avgifter

Prislista 2021
Avbokning (gäller ej påbörjad transport)
Avbokning, Produkt:
Belopp
Vagnslast
Avbokning mellan klockan 07:0050 % av
17:00 två kalenderdagar innan
transportpriset/
transportdag
vagn
Avbokning efter klockan 17:00 två
100 % av
kalenderdagar innan transportdag
transportpriset/
vagn
Avbokning, Produkt:
Belopp
Intermodal
Avbokning mellan klockan 07:0050 % av
17:00 två kalenderdagar innan
transportpriset/
transportdag
enhet
Avbokning efter klockan 17:00 två
100 % av
kalenderdagar innan transportdag
transportpriset/
enhet
Avbokning, Produkt:
Belopp
Special i Vagnslast och projekttåg
Avbokning mellan klockan 07:0050 % av
17:00 två kalenderdagar innan
transportpriset/
transportdag
vagn
Avbokning efter klockan 17:00 två
100 % av
kalenderdagar innan transportdag
transportpriset/
vagn

Kod

Anmärkning

82.4

Gäller ej om orsak är
vagnskada som omöjliggör
transport.
Gäller ej om orsak är
vagnskada som omöjliggör
transport.
Anmärkning

82.5
Kod
93

93.4

Kod

Anmärkning

82.6

Eventuell vagnkostnad
tillkommer

82.7

Eventuell vagnkostnad
tillkommer

1

Ändrat förfogande/ändring av transportavtal (beställning) efter påbörjad
transport
Ändrat förfogande
Belopp
Kod
Anmärkning
Ändrat förfogande inrikes
Avsändaren eller i förekommande fall
mottagaren vill när fraktsedel lämnats
och/eller vagn hämtats ändra
uppgifter med avseende på:
ankomststation, mottagare, tid för
utlämnande av gods eller annat.
Ändrat förfogande export före svensk
gräns
Avsändaren eller i förekommande fall
mottagaren vill när fraktsedel lämnats
och/eller vagn hämtats ändra
uppgifter med avseende på:
ankomststation, mottagare, tid för
utlämnande av gods eller annat
Ändrat förfogande export och import
efter svensk gräns
Avsändaren eller i förekommande fall
mottagaren vill när fraktsedel lämnats
och/eller vagn hämtats ändra
uppgifter med avseende på:
ankomststation, mottagare, tid för
utlämnande av gods eller annat
Ändrat förfogande import före svensk
gräns
Avsändaren eller i förekommande fall
mottagaren vill när fraktsedel lämnats
och/eller vagn hämtats ändra
uppgifter med avseende på:
ankomststation, mottagare, tid för
utlämnande av gods eller annat

1 530 SEK/vagn

82.3

Tillkommer:
- Frakt till ny destination
enligt offert eller avtal alt.
kostnader för returtransport
- Faktiska uppkomna extra
kostnader

1 020 SEK/vagn

82.8

Tillkommer:
- Frakt till ny destination
enligt offert eller avtal alt.
kostnader för returtransport
- Faktiska uppkomna extra
kostnader

2 550 SEK/vagn

82.9

Tillkommer:
- Frakt till ny destination
enligt offert eller avtal alt.
kostnader för returtransport
- Faktiska uppkomna extra
kostnader

375 SEK/vagn

82.1

Tillkommer:
- Frakt till ny destination
enligt offert eller avtal alt.
kostnader för returtransport
- Faktiska uppkomna extra
kostnader

2

Överskriden dispositionstid
Överskriden dispositionstid

Belopp

Kod

Överskriden dispositionstid på
avgångsstation (lastning)

Anmärkning
Gäller per varje påbörjad 8timmarsperiod, vardagar
mellan 07:00-17:00

2-axlig vagn och påbörjad tidsperiod (8
timmar om inget annat avtalats)
4-axlig vagn och påbörjad tidsperiod (8
timmar om inget annat avtalats)
Överskriden dispositionstid på
ankomststation (lossning)

1 020 SEK/vagn

50.1

1 530 SEK/vagn

50.2

2-axlig vagn och påbörjad tidsperiod (8
timmar om inget annat avtalats)
4-axlig vagn och påbörjad tidsperiod (8
timmar om inget annat avtalats)
Överskriden dispositionstid vid
lastning/lossning av
specialtransportvagnar
6-axlig U-vagn och påbörjad tidsperiod
(8 timmar om inget annat avtalats)

1 020 SEK/vagn

50.3

1 530 SEK/vagn

50.4

2 550 SEK/vagn
och dygn

51.1

Gäller per varje påbörjad 8timmarsperiod, vardagar
mellan 07:00-17:00

3

Övriga avgifter
Järnväg

Belopp

Kod

510 SEK/vagn

77.1

4 080 SEK/vagn

77.2

510 SEK/lastbärare

77.3

4 080 SEK/vagn,
lastbärare eller tåg
Plombering och eller komplettering 510 SEK/lastbärare
av fraktsedel med plombnummer
Farligt godsetiketter/ID-tavlor
3 570 SEK

77.4

Åtgärder/justeringar-Lastbärare
och vagn

32.1

Faktiskt uppkomna
kostnader och/eller
debitering enligt taxa
Inklusive växling och
arbetskostnad
Inklusive växling och
arbetskostnad
Inklusive växling och
arbetskostnad
Faktiskt uppkomna
kostnader (t ex för
reparation av vagnskador)
och annan skada för Green
Cargo ska alltid ersättas fullt
ut, dvs angivet belopp 1530
SEK är en minimiavgift.
Kostnader för eventuell
utrustning samt kostnader
för vagnhyra och extra
växling tillkommer
Kostnader hänförbara till
lyft som utförs vid tidigare
inlämning än avgångsdagen
och/eller vid senare
utlämning än
ankomstdagen, samt vid
tillfällig uppställning

Ofullständiga/felaktiga
fraktsedelsuppgifter vagnslast
Ofullständiga/felaktiga
fraktsedelsuppgifter ankommande
gods hamnar och terminaler
Ofullständiga/felaktiga
fraktsedelsuppgifter intermodalt
Ej tullklart gods

Anmärkning

Eventuell vagnhyra
tillkommer

82.2
32

Justering av underkörningsskydd

3 630 SEK

32.1

Omlyft av container

4 310 SEK

32.1

Stänga och reglera containerdörr

3 180 SEK

32.1

Överlast

1 530 SEK/vagn som
minimum

32.2

Rengöring av vagn

1 530 SEK/
påbörjad timme

71

Extralyft vid terminal

Debiteras enligt
respektive terminals
taxa

91.3

Platshyra, tillfällig uppställning

Debiteras enligt
respektive terminals
taxa

91.1

4

Andra utlägg

Faktiskt uppkomna
kostnader
Faktiskt uppkomna
kostnader
800 SEK/vagn

83

Extra förflyttning av 4-axlig vagn
som ej kan växlas in till kund

1 590 SEK/vagn

77.5

Administrativ avfallsavgift

400 SEK/fraktsedel

77.6

Andra avgifter
Extra förflyttning av 2-axlig vagn
som ej kan växlas in till kund

Övriga avgifter
Bil/Forsling/Hämtning/
Distribution
Väntetid vid hämtning och
distribution:
Vardag: per påbörjad 30 minuters
period
Lördag/söndag och helgdag:
per påbörjad 30 minuters period
Bomkörning

Ofullständig eller felaktig
transportinstruktion
Ändrat förfogande/ändring av
beställning efter påbörjad transport

27
77.5

Avser kostnad för att
kunden ej lossat mottagen
vagn när ny vagn ska växlas
in.
Avser kostnad för att
kunden ej lossat mottagen
vagn när ny vagn ska växlas
in.
Avgiften gäller all
gränsöverskridande trafik

Belopp

Kod

Anmärkning

460
SEK/påbörjad 30
minuters period
870
SEK/påbörjad 30
minuters period
Faktiska
uppkomna
kostnader
105
SEK/fraktsedel
205
SEK/sändning

95.3

Vid lastning/lossning utöver
1 timme debiteras
väntetidskostnad
Vid lastning/lossning utöver
1 timme debiteras
väntetidskostnad
Utgår när enhet inte finns
klar för hämtning eller inte
kan tas emot

95.4

95.1

93.1
93.2

Tillkommer:
- Frakt till ny destination
enligt offert eller avtal alt.
kostnader för
returtransport
- Faktiska uppkomna extra
kostnader

5

