Ribe Betong AS
Kontoradr.: Mjåvannsvegen 132
4628 KRISTIANSAND
Fakt.adr.:

Bjoavegen 191,
5582 ØLENSVÅG

Telefon:

37 27 12 00

Org.nr.:

988 262 951 MVA

E-mail:
Internett:

mail@ribebetong.no
www.ribebetong.no

Kristiansand, 22.03.22

Til våre kunder,

Varsel om ekstraordinært drivstoff- og energitillegg, samt prisendring på råvarer.
Vi har i den siste tiden mottatt varsel fra flere av våre leverandører og transportører at de opplever en
sterk økning i kostnader på bakgrunn av den globale situasjonen vi er i. Som en følge av dette ser vi oss
dessverre nødt til å kompansere for disse økte kostnadene.
I hovedsak er det større endring i disse kategoriene:
Strøm – Høye vedvarende strømpriser medfører større kostnader for våre fabrikker. Å produsere
ferdigbetong er svært energikrevende og vi har ikke stort rom for besparelser for å holde produksjonen i
gang.
Diesel – Uroen i verden har påvirket olje- og gasspriser betraktelig, og vi ser på kort sikt at dette er
dramatisk for kostnadene til våre transportører, alt i fra levering av betong til kjøring av råvarer. Vi har
også et høyt forbruk av diesel til fyring og oppvarming av tilslag og betong.
Sement – Som vi allerede nevnte ved vårt varsel på slutten av fjoråret kunne det bli ytterligere økning i
sementpriser og CO2-avgifter. Vi fikk varsel fra Norcem forrige uke at det vil bli en slik prisøkning fra 1 juli
2022.
På bakgrunn av disse økte kostnadene vil det får følgende konsekvenser:
Innføring av ekstraordinært midlertidig energitillegg på kr 69/m3. Dette tillegget gjelder for transport og
pumping av ferdigbetong, samt energikostnadene rundt produksjon. Denne prisøkningen vil være
gjeldene fra 01.04.2022.
Økning av sementpris og CO2-avgift vil føre til henholdsvis en økning på ca kr 65/m3 for betong og en
økning på kr 8/m3 i CO2-avgift. Denne endringen vil tre i kraft fra 01.07.2022.
Vi håper at prisbildet vil bli mer normalt på sikt. Frem til det blir endringer så håper vi på forståelse for
situasjonen vi er i og et fortsatt godt samarbeid.
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