Allmänna inköpsvillkor för spannmål och oljeväxter för
Kristianstadsortens Lagerhusförening ek. för.
Dessa allmänna inköpsvillkor tillämpas vid KLF:s inköp av spannmål och oljeväxter, nedan
benämnt råvara, från odlaren.
§1 Svensk lag
Råvaran ska vara producerad och hanterad i
enlighet med tillämpliga svenska lagar och
föreskrifter.

§2 Råvarans kondition
Råvaran ska vara av svenskt ursprung,
fullmogen, frisk, sund och oskadad.
Råvaran ska vara fri från främmande
inblandning, skadegörare, stinksot, mögel och
dålig lukt samt får ej vara behandlad med syra,
betningsmedel eller liknande.

Vid tvist görs ytterligare en analys på externt
certifierat laboratorium i KLF:s val. Medeltalet
från 1:a och 2:a analysen blir det slutgiltiga
betalningsgrundande värdet.
Omanalys kan begäras inom 30 dagar efter
avräkningens utskriftsdatum. Kostnaden för
omanalysen betalas av odlaren.

§7 Särhållning och transport
Odlaren ska vid all hantering av råvara iakttaga
största noggrannhet för att undvika inblandning
av andra varuslag.

§3 Restprodukter
Odlaren är ansvarig för att eventuell
användning av avloppsslam och/ eller andra
restprodukter i odlingen följer kontraktets
villkor. Observera att olika regler kan gälla för
olika råvaror.

§4 Leverans
Leverans sker under skördeperioden 1/7-30/9
eller lagerperioden 1/10-30/6. Leverans sker till
KLF:s mottagningsplatser för respektive
råvara. Fraktkostnad tas ut på vissa
mottagningsplatser.
Leverans bör föregås av ett
spannmålskontrakt. Om inget kontrakt
föreligger ska ett leveransintyg fyllas i och
lämnas till vår personal vid
mottagningsplatsen.

§5 Vattenhalt och torkning
Under skördeperioden kan otorkad råvara
levereras. Torkningsavgift och
vattenhaltsjustering av levererad råvara sker
utifrån KLF:s torkskala alternativt med fast
torkavgift.
Råvara som ska levereras under lagerperioden
ska nedtorkas till lagringsbar vattenhalt utan
dröjsmål direkt efter skörd. Kylning och luftning
av råvaran ska ske i nödvändig omfattning.
Med lagringsbar vattenhalt menas högst 14,0%
för spannmål och 9,0% för oljeväxter.

§6 Provtagning och analys
Provtagning för avräkningsgrundande analys
sker i samband med leverans och bekostas av
odlaren.

Vid eventuell mellanlagring av råvara på
betongplatta eller planlager efter tröskning är
det viktigt med i förväg väl rengjorda ytor.
Odlaren ska kontrollera att egna och lejda
transportfordon är väl rengjorda och fria från
främmande ämnen. Transporter ska ske med
täckta vagnar i enlighet med Miljöhusesyn.

§8 Betalning
Betalning sker 30 dagar efter söndagen i
leveransveckan. Om odlaren har förfallna
skulder har KLF rätt att kvitta betalningen mot
dessa.

§9 Odlaravgifter
KLF inbetalar, enligt branschöverenskommelser, för odlarens räkning från
tid till annan gällande avgifter till Stiftelsen
Lantbruksforskning samt för oljeväxter även
avgifter till Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.
KLF ska redovisa avgifterna på avräkningen.

§10 Tvister
Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa
inköpsvillkor ska, om inte annat
överenskommes, lösas genom förenklat
skiljemannaförfarande enligt reglerna för
Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut.

§11 Force Majeure
KLF reserverar sig för omständigheter utanför
vår kontroll och som kan påverka uppfyllandet
av dessa inköpsvillkor.

