Salgs- og leveringsbetingelser for vårkorn mm. fra Felleskjøpet Agri SA
1. Generelt
Salgs- og leveringsbetingelser for vårkorn gjelder vårformer av korn og oljevekster,
erter til modning, åkerbønner og andre belgvekster til modning, levert fra
Felleskjøpet («Selger») til kunde («Kjøper) og gjelder i tillegg til Felleskjøpets
«Generelle salgs- og leveringsbetingelser». Ved motstrid mellom Felleskjøpets
generelle salgs- og leveringsbetingelser, og salgs- og leveringsbetingelsene for
vårkorn mm og har den førstnevnte forrang.
2. Lover
Omsetning av såkorn er regulert i Matloven av 19.12.2003 med Forskrift om såvarer
av 13.09.1999 og senere endringer.
3. Bestilling og priser
Ordredagens pris gjelder, forutsatt at Kjøper overholder sine forpliktelser mht. å ta
imot, eller hente varene (se pkt. 4). Bestilling av vårkorn gjøres via Kundetjenesten
(tlf.: 03520), via salgsapparatet (fagkonsulenter/butikker) eller via e-handel.
4. Levering/henting ved direktedistribusjon
Med direktedistribusjon menes at varen ikke går via avdeling/butikk, men rett fra
fabrikk/terminal. Korn og belgvekster leveres i storsekk (400 – 1000 kg) eller hel/
ubrutt pall med vare i småsekk (pallestørrelse normalt 960 – 1080 kg). Ved levering
av varer hos Kjøper vil fraktkostnader bli belastet med Felleskjøpets til enhver tid
gjeldende fraktsatser. Fraktsatsene forutsetter at vårkorn mm.bestilt på en ordre har
ett leveringssted. Dersom varene skal leveres flere steder, og bil må flyttes, vilKjøper
bli belastet med de ekstra kostnadene dette medfører ihht Felleskjøpets til enhver tid
gjeldende satser.
Kjøper vil bli kontaktet før leveranse, f.eks. ved SMS. Kjøper forplikter seg til å
klargjøre lagringsplass før varemottak. Ved henting er prisen på varen fritt opplastet
bil (FCA). Kjøper må avtale time for henting av varer hos utleveringsstedet i det
tidsintervallet Kjøper får oppgitt av Selger. Se også pkt 7.
5. Begrensninger
Kjøper som videreselger vårkorn mm forplikter seg til å følge det til en hver tid
gjeldende regelverk og er selv ansvarlig for å inneha de nødvendige tillatelser etc.
gjeldende regelverk krever.
6. Selgers forbehold om tilpasninger av leveranser
Vårkorn mm er levende biologisk vare, med krav til sertifisering av varen. Dette vil
noen ganger medføre at tilgangen på en bestemt vare vil kunne bli endret, noe som
kan gjøre det umulig å levere den vare som er bestilt.
1) ThermoSeed
Når Kjøper har bestilt ThermoSeed behandlet vårkorn, vil Selger levere
ThermoSeed behandlet vare så langt dette er mulig. Dersom det ikke er mulig
å levere ThermoSeed behandlet vare, vil det bli levert annen vare av samme
sort så langt dette er mulig.
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2) Annen vare
Det er opp til Selger å bestemme hvilken behandling som skal gis til det
enkelte såkornparti for å tilfredsstille gjeldende kvalitetskrav. Kunde vil motta
vare som er ubeiset, kjemisk beiset eller termisk behandlet.
3) Såvare med dispensasjon fra generelle kvalitetskrav.
I tilfeller hvor myndighetene finner det nødvendig å gi dispensasjon for å
omsette såvare med lavere kvalitetskrav, har Selger rett til å levere slik vare
dersom vare av normal kvalitet ikke kan skaffes. Selger skal da i slike tilfeller
informere kjøper.
4) Økologisk vare
Når Kjøper har bestilt økologisk vårkorn mm, vil Selger levere Økologisk vare
så langt dette er mulig. Dersom det ikke er mulig å levere økologisk vare, vil
det bli levert ubeisetvare av samme sort så langt dette er mulig. Selger skal
informere Kjøper om at det blir levert konvensjonell vare. Kjøper er selv
ansvarlig for å søke dispensasjon for bruk av konvensjonell vare.
5) Dersom Selger ikke kan levere økologisk vare og Kjøper derfor bestiller
konvensjonell vare er Kjøper selv ansvarlig for å søke dispensasjon for bruk
av konvensjonell vare.

7. Ordreklasser for direktedistribuert vårkorn mm.
1) Sesongordre
Med sesongordre menes bestilling av vårkorn utenom vekstsesongen for
leveranse før neste vekstsesongs start. Levering av sesongordre kan dersom
produksjonsplanen gjør det nødvendig foregå som delleveranser. Se for øvrig
pkt 4 ovenfor.
Ordre med levering:
Sesongordre forutsetter at varen tas imot når Selger bestemmer. Dersom
Kjøper ikke vil ta imot varene, vil prisen bli oppdatert til leveringsdagens pris
dersom prisen er økt i perioden fra ordreinnleggelse til levering. Eventuelle
leveringsrabatter som er gitt, vil bli tatt bort.
Henteordre:
Sesongordre hvor Kjøper står for transport (henteordre) må hentes når Selger
gir beskjed om at varene er henteklare. Dersom henteordre ikke hentes på
avtalt tid, vil prisen bli oppdatert til hentedagens pris dersom prisen er økt i
perioden fra ordreinnleggelse til henting. Eventuelle leveringsrabatter som er
gitt, vil bli tatt bort.
2) Normalordre
Med normalordre menes bestilling av vårkorn i den perioden hvor Selger gir
åpning for å legge inn normalordre. Denne perioden vil være avgrenset og
avhengig av varetilgang.
Normalordre vil bli levert (eventuelt må hentes) i løpet av 3 uker fra
ordreregistrering.
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3) Hasteordre
Hasteordre kan bare settes opp i den perioden hvor Selger gir åpning for å
legge inn hasteordre. Denne perioden vil være avgrenset og avhengig av
varetilgang.
Hasteordre vil bli levert i løpet av 5 virkedager fra ordreregistrering. For å
dekke merkostnader knyttet til behandlingen og utkjøring av hasteordre, vil
Kjøper bli belastet et gebyr (pr. august 2013 utgjør dette kr 500 pr. ordre).

8. Emballasje
Emballasjen skal etter bruk returneres til godkjent mottak for slikt avfall.
Felleskjøpet er medlem av Grønt Punkt Norge. For Felleskjøpets vårkornkunder
er det gratis å levere tomemballasje til en innsamler som har avtale med Grønt
Punkt Norge. Se www.grontpunkt.no for nærmere info.
9. Håndtering av storsekk
Bruk godkjent storsekkløft eller annen løfteinnretning med avrundet krok.
Pallegaffel og andre redskaper skal ikke benyttes, da de kan skade sekken og i
ytterste konsekvens forårsake at løftehempe ryker og sekken faller ned. Sett
sekken pent ned og skyv ikke sekken mot underlaget. Personer må aldri
oppholde seg under hengende last. Gå aldri fra fritthengende last, men sett
storsekk eller pall ned på bakken for å unngå personskade.
10. Vårkornklasser
Vårkorn omsettes i klassene Basis (B), sertifisert første generasjon (C1),
sertifisert andregenerasjon (C2) og D. Vårkorn i klasse B og C1 nyttes normalt til
oppformering av nytt såkorn. Handelsvare av vårkorn vil normalt være av klasse
C2 eller D.
Krav til spiring i Forskrift om såvarer av 13.09.1999 og senere endringer.
Kornart
Klasse
Krav til spire %*)
Bygg, havre, vårhvete
Alle
85
Rug, spelt og høsthvete
Alle
85
Rughvete
Alle
80
Oljevekster (rybs og raps)
Alle
85
Erter og åkerbønne
Alle
80

Krav til antall kjerner av andre kornarter, og antall kjerner av ugrasfrø pr. kg i
Forskrift om såvarer av 13.09.1999 og senere endringer.
Kornart
Klasse
Krav, antall*)
Bygg, havre, hvete, rug
B
Maks. 2 kjerner av annen kornart
og rughvete
Maks. 3 kjerner av ugrasfrø totalt
Maks. 2 kjerner av kveke
Bygg, havre, hvete, rug
C1 og C2 Maks. 6 kjerner av annen kornart
og rughvete
Maks. 5 kjerner av ugrasfrø totalt
Maks. 2 kjerner av kveke
Side 3 av 4

Bygg, havre, hvete, rug
og rughvete

D

Maks. 14 kjerner av annen kornart
Maks. 5 kjerner av ugrasfrø totalt
Maks. 2 kjerner av kveke
For øvrige bestemmelser se Forskrift om såvarer av 13.09.1999 og senere
endringer. *) Mattilsynet kan gi dispensasjon fra disse krav.

11. Lagring
Det er Kjøpers ansvar å lagre varen slik at kvaliteten ikke forringes. Dersom
vårkorn mm.er lagret på en måte som ikke er tilstrekkelig for å bevare varens
kvalitet, kan ikke Selger gjøres ansvarlig for dette.
Det er viktig at Kjøper setter i stand en god lagringsplass for vårkorn mm.
innendørs på et tørt og rent golv. Sørg for god utøybekjempelse for å hindre
skader. Vær nøye ved stabling av storsekk for å redusere veltefare. Rommet må
være tørt og ventilert.
12. Mangler og reklamasjon
Ut over pkt. 11 i Felleskjøpets generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder
følgende for vårkorn mm.: Selger er ansvarlig for at pakningen inneholder det
som merkingen viser. Reklamasjon over vekt, kolliantall og liknende må skje ved
mottak av varen. Dersom Kjøper senere mener å ha mottatt feil vare, eller vare
som ikke er i henhold til merking, må Kjøper dokumentere dette. Det må alltid tas
vare på merking og såvarerest.
Selger har ansvar for at varen holder rett kvalitet iht varens klassifisering jfr.
Forskrift om såvarer av 13.09,199 og senere endringer, på leveringstidspunktet.
Innblanding innenfor de grenser som er satt i Forskrift om såvarer kan
forekomme, og anses ikke som grunnlag for reklamasjon.
Ved reklamasjon etter at varen er sådd, må Kjøper varsle Selger straks avviket er
oppdaget slik at det gis mulighet for inspeksjon.
Ved reklamasjon må det opplyses om partinummer.
Kjøper har ansvar for at produktet dekker kjøpers behov. Selger er ikke ansvarlig
for feil eller utilsiktet bruk av varen. Selger er ikke ansvarlig for følgeskader.
Tvister mellom partene kan bringes inn for «Reklamasjonsnemda for såvarer».
13. Retur
Solgt vare tas ikke i retur.
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