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1. Kvalitetsvillkor 
Spannmålen ska vara av finländskt ursprung, mogen, sund och har normal färg och övrigt utseende samt normal lukt. Spannmålsbe-
ståndet får inte ha behandlats med glyfosatpreparat, spannmålen får inte innehålla betningsmedel, skadedjur eller -exkrementer, och 
inte heller över 0,05 % mjöldryga och den får inte ha producerats på en gård där det konstaterats salmonella. Användning av gödsel-
medel som innehåller slam från samhällsreningsverk är inte tillåten. Användning av andra godkända återvinningsgödselpreparat re-
kommenderas. Det är inte tillåtet att använda gödselmedel som innehåller slam från samhällsreningsverk under samma växt-

period. Användning av andra godkända återvinningsgödselpreparat rekommenderas. Användning av preparat som innehåller 

klormequat (CCC) är inte tillåten på kvarn/exporthavre. Halten av mögeltoxiner i spannmålen får inte överstiga EU:s gällande 
förordningar och rekommendationer. Grundpriset uppges enligt spannmålens mottagningsställe. Om spannmålens kvalitet inte upp-
fyller kraven för spannmål för vilken betalas grundpris, godkänns spannmålen ändå för mottagning om den uppfyller kontraktets 
minimikrav. Enligt kontraktet kvarstår leveransskyldigheten för spannmålspertiet även om spannmålen inte uppfyller minimikvalitets-
kraven. 

 
2. Pris och prissättningsgrunder 
Som pris används det pris som angetts för spannnmål av grundkvalitet i kontraktet. Priset kan fixerad vid den tidpunk kontraktet ingås 
eller senare. Ingendera parten kan senare ändra priset. Med grundpris avses det pris som betalas för spannmål av grundpriskvalitet 
som levererats till mottagningsstället. Inverkan av kvalitetsfaktorer som avviker från grundpriskvaliteten på köpesumman beräknas 
enligt de kvalitetsprissättningsgrunder som gäller vid tidpunkten för leveransen till mottagningsstället. Prissättningen sker på basis av 
kvaliteten och mängden av den mottagna varan. Om leveranspartiet är under 10 000 kilo uppbärs en småleveransavgift av säljaren. 
Om ett prisfixerat spannmålsparti eller en del av partiet blir olevererat, är säljaren skyldig att betala prisskillnaden mellan det fixerade 
priset och priset vid leveranstillfället för den mängd som saknas. Priset vid leveranstillfället fastställs vid det ögonblick när säljaren 
bekräftar att hon eller han inte kan leverera det spannmålsparti som anges i kontraktet, eller senast den sista dagen av den leverans-
tidpunkt som angetts i kontraktet. En prisskillnad kan också uppstå av att kontraktspartiets kvallitet inte upfyller minimikvalitetskraven. 

 
3. Leverans 
Spannmålen levereras i enlighet med kontraktet senast vid den leveranstidpunkt som angetts i kontraktet. Köparen kan om han vill 
senarelägga spannmålsleveranden med högst en månad från den tidpunkt som angetts i kontraktet. Detta medför inte någon ändring 
av priset. Varan har överlåtits till köparen när den har lossats från transportfordonet på mottagningsplatsen. Leveransmängden upp-
fylls när kontraktsmängden har levererats tilll sina fulla transportpartier (Leveransen får ändå inte avvika över +/- 10 % från kontrakts-
mängden). När leveransmängden överstiger kontraktsmängden med över 10 % betalas kontraktspris för kontraktsmängden Köparen 
kan komma överens om lastningen av spannmål med säljaren och reservera en lossningstid vid det mottagande lagret. Köparen kan 
debitera transportfrakten från avräkningen i enlighet med den frakt som angetts i kontraktet eller i enlighet med antalet faktiska lass, 
om lassens storlek avviker från kontraktet eller de transportvillkor som ingår i priset överskrids. Om säljaren ordnar transporten själv, 
bokar köparen en lossningstid för säljaren vid leveranslagret och meddelar tidpunkten åt säljaren. Lasset ska alltid åtföljas av ett ifyllt 
spannmålspass. 

 
4. Transportvillkor 
Frakt debiteras för det avstånd mellan mottagningsstället och säljarens lager som angetts i kontraktet. Om köparen tar emot varan på 
något annat ställe än det mottagningsställe som angetts i kontraktet, ansvarar köparen för den extra frakt som förorsakas av att 
leveransstället ändrats. Frakten debiteras i samband med spannmålsavräkningen per lass, enligt antalet levererade lass. 

 
5. Försäkring 
Säljaren försäkrar det spannmålsparti som är föremål för köpet tills äganderätten har övergått (leveranstidpunkten) till köparen. 

 
6. Kvalitetsbestämning 
Kvalitetet bestäms av ett prov som tas av lasset i samband med lossningen. Vid spannmålens kvalitetsprissättning vid Hankkija Oy:s 
lager används den kvalitetsprissättningstabell som gäller vid den tidpunkt som kontraktet ingås och som kan läsas på vår webbsida 
(www.hankkija.fi).  

 
7. Betalning av köpesumman 
Köparen betalar köpesumman inom 30 dagar efter mottagningen av varan. För köparens egna foderfabriker och hamnlager är betal-
ningstiden 14 dagar från leveransen. 

 
8. Om kontraktet inte uppfylls 
På detta kontrakt tillämpas den gällande köplagen.  

 
9. Lösning av meningsskiljaktigheter 
Man strävar efter att i första hand lösa eventuella meningsskiljaktigheter om detta kontrakt genom förhandlingar mellan parterna. 
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Om enighet inte nås hänskjuts ärendet för avgörande till Helsingfors tingsrätt eller underrätten på säljarens hemort. 
 
 
 
 
10. Tilläggsvillkor för ekoproduktion 
 
Produkt som producerats i enlighet med Europeiska gemenskapernas råds förordning (EG) 834/2007 och kommissionens förordning 
(EG) 889/2008. 
Mottagning av de partier som kontraktet avser förutsätter av alla partier en separat, partispecifik försäkran (SPANNMÅLSPASS) som 
undertecknats av producenten (underskrift i original). 
Den som avger försäkran ska vara samma person som den part som undertecknat kontraktet. 
Spannmålspasset är en paritispecidik försäkran som ska vara försedd med: 
* Identifikation (partinummer) som förbinder partiet med jordbrukarens egen bokföring över produktionsinsatser och produkter 
* ID-numret för den myndighet som övervakar aktören (FI-EKO XXX) 
* En entydig, täckande beskrivning av produkten och produktionssättet (dvs. omnämnande av EKO (LUOMU) och SPANNMÅLSSLA-
GET) och produktionssättet osv.) 
* Det aktuella partiets produktionsår  
 
Partier som omfattas av kontraktet tas inte emot på leveransstället utan en partispecifik garanti som uppgjorts i enlighet med kon-
traktet, dvs. ett fullständigt spannmålspass. 
 
Genom att godkänna kontraktet försäkrar säljaren: Att hon/han har gett köparen alla nödvändiga uppgifter om handelsparttiets pro-
duktion, att handelspartiet är fritt från olägenheter och misstankar om att ekolagstiftningen inte efterlevts, och att säljaren har veder-
börliga fullmakter för genomförande och förverkligande av affären. 
 


