
 
 

FELLESKJØPET - LEVERANSEKONTRAKT 
Avtale om leveranse av konvensjonelle åkerbønner og erter 

i sesongen 2022/23 
mellom Felleskjøpet Agri (FKA) og Produsent 

 

A. Produsent 
 

Produsentnavn:  

Produsentnummer:  

 

B. Vareslag og areal 
 

Vareslag Areal (daa) Forventet avling pr daa (kg/daa) Forventet avling samlet (kg totalt) 

Åkerbønner: 
   

Erter: 
   

 

C. Kontrakttillegg 
For sesongen 2022/23 gjelder følgende kontrakttillegg pr leveranseperiode* 
 

Kontrakttillegg 
og periode 

 
Vareslag 

Åkerbønner: 8 øre pr kg 
Erter: 4 øre pr kg 

Åkerbønner: 16 øre pr kg 
Erter: 8 øre pr kg 

Åkerbønner: 0 øre pr kg 
Erter: 0 øre pr kg 

Åkerbønner  T.o.m uke 38  Uke 39-42 F.o.m uke 43 

Erter T.o.m uke 36  Uke 37-40 F.o.m uke 41 

 
* For å bidra til effektiv og rasjonell varestrøm gis et høyere kontraktstillegg til produsenter som leverer til rett tid. Leveranseperioder er 
satt med utgangspunkt i en normal vekstsesong. FKA kan tilpasse leveranseperioder dersom vekstsesongen tilsier unormalt tidlig eller 
sein innhøsting. Ved eventuelle endringer vil produsenter på kontrakt bli varslet om dette. 
  
D. Vilkår 
 

1. Kontrakten betinger leveranse av all salgbar avling av åkerbønner og erter fra areal på kontrakt til FKA 
2. Kontrakttillegg for åkerbønner og erter kommer i tillegg til den til enhver tid gjeldende noteringspris på 

mottaksanlegget og beregnes på levert avling per leveranseperiode.  
3. Leveranser av åkerbønner og erter skal gjennomføres i henhold til vilkår i FKAs «Kornguiden 

2022/23» til følgende anlegg: 
 

Viken:     Gran, Kambo, Østfoldkorn Sarpsborg, Kløfta, Eiker 
Vestfold og Telemark:   Larvik 
Innlandet:   Stange (etter avtale) 
 

All levering er basert på timebestilling. 
 

4. Åkerbønner og erter skal oppfylle minimumskrav til kvalitet i henhold til FKAs «Kornguiden 2022/23». 
Dersom varen ikke oppfyller minimumskravene, vil det ikke bli utbetalt kontrakttillegg for varen.  

5. Frist for kontrakttegning er 1. september 2022.  
6. Denne kontrakten kan ikke omsettes. Overdragelse av denne kontrakten kan kun forekomme etter 

skriftlig samtykke fra Felleskjøpet Agri.  
7. Oppstår det tvist i tilknytning til denne kontrakten, skal tvisten søkes løst i minnelighet mellom partene 

gjennom forhandlinger. Dersom saken ikke løses gjennom forhandling mellom partene skal tvisten 
avgjøres av de ordinære domstoler. Nedre Romerike tingrett er verneting.  

 
 
 
 

Dato: _________    Produsent: __________________________  Felleskjøpet Agri: ____________________     


