Checklista vid avtalsskrivning för
smågrisar
Checklistan är utarbetad av LRF Konsult på uppdrag av LRF Kött. Som
referensgrupp i arbetet har representanter från Intresseföreningarna
deltagit. Avsikten är att checklistan skall kunna vara ett stöd för dig som
köttföretagare i din affärsrelation med slakteriföretag.
Förslag på avtalspunkter som bör diskuteras vid kontraktsskrivning.


Avtalsparter, säljare och köpare



Underskrift av behöriga firmatecknare, alt. fullmakt som ger
undertecknaren behörighet att underteckna avtalet för slakteriet



Kontraktstid, tillsvidare eller fast löptid



Uppsägningstid av kontrakt, minst 4 månader
Anpassas till dräktighetstid



Uppsägningsmöjlighet av kontrakt i förtid
Avtal skall bara kunna sägas upp att upphöra med omedelbar verkan vid
allvarliga avtalsbrott, obestånd eller om lantbrukaren avlider



Reglering av smågrispris
Förslag på pris alternativt prismodell att följa, ev. lägsta pris
Prismodell för avdrag och tillägg vid över/undervikt



Precisering av säljarens leveransåtagande, leveranstider, volymer (med
angivande av tillåten differens), kvalitetsegenskaper såsom vaccination
och djurskydd, (genetik- och rekryteringsåtagande kan vara negativt då det
kan skapa ofördelaktiga kopplingar till slakteriet)



Leveransschema, (volym – och tillåten felmarginal – för varje
leveransperiod anges)



Leveransvillkor, villkor för leveransanmälning



Lastning och transportvillkor, (kostnader, riskövergång)



Överstående grisar, ersättningsmodell
Samma betalning som ordinarie vikt, full ersättning för tunga kilon
Vite utöver viktersättning efter viss förseningstid, ex 10-20 kr/gris
Möjlighet för lantbrukaren att göra plats i stallar utan att begå avtalsbrott
samt med rätt till ersättning från slakteriet (bl.a. för att lantbrukaren ska
kunna undvika sanktioner för brott mot tvärvillkoren för gårdsstöd)



Möjlighet till överlåtelse av avtalet



Sanktioner/ersättning vid avtalsbrott



Force Majeure



Ansvarsbegränsningar, inget ansvar för indirekta skador eller följdförluster
samt ev. ange maximalt ansvar (t.ex. max 50 % av kontraktsvärdet)



Betalningstid från hämtning av djur



Villkor för hämtning annan tid än vardagar kl. 06.00-18.00



Kontroll över bilagor. Undvik hänvisningar i kontraktet till slakteriets
hemsida då den kan ändras löpande.



Reglering av GMO foder och typ av kastrering.

Önskar du konsultstöd i anslutning till din affärsförhandling så kontakta gärna
någon av affärsrådgivarna i LRF Konsults förhandlingsgrupp
Jonas Nilsson Affärsrådgivare
E-post: jonas.nilsson@lrfkonsult.se
Telefon: 035-18 29 30
Mobil: 076-108 86 99
Kenneth Olsson Affärsrådgivare
E-post: kenneth.olsson@lrfkonsult.se
Telefon: 0431-41 81 59
Mobil: 070-855 62 05
Karin Svalander Jurist
E-post: karin.svalander@lrfkonsult.se
Telefon: 0431-41 81 53
Robert Paulsson Affärsrådgivare
E-post: robert.paulsson@lrfkonsult.se
Telefon: 0511-34 58 41
Mobil: 070-542 17 05

