Til alle våre kunder,

Oslo, 17.mars 2022

VARSEL OM EKSTRAORDINÆRT ENERGITILLEGG OG PRISENDRING
Vi opplyser om at vi har mottatt varsel fra flere leverandører og transportører om leverings- og/eller
kostnadsmessige konsekvenser. Varslene har sin begrunnelse i blant annet situasjonen i Ukraina og de
innførte handelsrestriksjoner, problemer med å få tak i materialer og den kraftige økningen i transportog energikostnader.
Som en følge av dette ser vi oss nødt til å varsle om at forholdene medfører konsekvenser for våre
leveranser fremover. Hverken vi eller andre har per i dag full oversikt over situasjonen og
konsekvensene den kan medføre.
De kraftige økningene av olje- og gasspriser har medført at våre transportører er utsatt for en drastisk
økning i sine drivstoffutgifter. Diesel utgjør en betydelig andel av den totale kostnaden for transport hos
våre transportører. Samtidig har de høye strømprisene medført uforutsette kostnadsøkninger på våre
fabrikker. Samlet sett påvirker dette oss som leverandør av ferdigbetong på både inngående frakt av
råvarer, utkjøring av betong samt intern transport med hjullastere og fyring på betongfabrikkene.
Unicon ser seg derfor nødt til å innføre et ekstraordinært energitillegg på ferdigbetong på 59 kr/m3.
For betongpumping vil det tilkomme et tillegg for tilkjøring (transporttillegg) pumpe og timer på
byggeplass på hhv. 189 kr for tilkjøring og rigg, og 144 kr/time for pumping.
Disse tilleggene vil fremstå som en egne «varelinjer» på faktura. Dette vil gjelde på alle leveranser i uke
12 som faktureres 29. mars 2022 og fremover.

Som kjent er det en anstrengt sementsituasjon i disse dager og i tillegg er vi også varslet om at
sementprisene og priser på en lang rekke andre råvarer vil stige. Disse økningene vil vi snarest komme
tilbake på, men slik det ser ut vil disse bli vesentlige.

Vi anbefaler våre kunder å varsle sine partnere, kontraktsparter, og andre som kan bli påvirket av
prisstigningene.
Vi arbeider aktivt for å begrense skadevirkningene som situasjonen medfører. Vi vil løpende vurdere
utviklingen og holde våre kunder og samarbeidspartnere orientert.
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