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1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR 
Det åligger samtliga leverantörer av slakt- och förmedlingsdjur att följa nedanstående allmänna leveransvillkor 
vad avser produktion och leverans av slakt- och förmedlingsdjur till HKScan Sweden AB (”HKScan”) och 
HKScans livdjursförmedling. 
 
1.1 HKScans krav på uppfödningen och levererade djur m.m. 
Djur som levereras för slakt eller till förmedling ska vara friska och vid god hälsa. 
 
Leverantören ska vid varje leverans av djur till HKScans slakterier lämna en djurägarförsäkran enligt följande:  
 
Leverantören intygar på heder och samvete att: 

• Leverantören har utfört egenkontroll enligt LRF:s egenkontrollprogram (för närvarande Miljöhusesyn 
tillgänglig på www.miljohusesyn.nu) vilket bl.a. innebär att  

- europeisk och svensk djurskyddslag samt HKScans krav vad gäller djuromsorg, smittskydd, 
djurhälsovård och yttre miljö har följts, 

- foder som används för djurens uppfödning är i enlighet med HKScans foderregler, och att 
levererade djur 

• är födda och uppfödda i Sverige och märkta i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter och HKScans 
anvisningar, 

• är friska och rena, 

• inte kommer från en besättning spärrad på grund av smitta, 

• inte kommer från besättning där analysresultat visat på förekomst av sjukdom som kan överföras från 
djur till människa eller förekomst av restsubstanser i kött, 

• inte slaktas under karenstid för läkemedelsbehandling, 

• har mer än 21 dygn till beräknad förlossning för grisar eller en vecka efter förlossning. 
 
Om det finns viktig information om hälsoläget i besättningen ska det anges på intransportsedeln. Skriv också 
i sådana fall namnet på besättningens veterinär. Leverantörer som inte har tecknat Affärsavtal för slaktleverans 
ska ange namn på besättningsveterinär på intransportsedeln. 
 
Utöver vad som anges ovan förbinder sig leverantören att tillse: 

• att djurens foder kommer från av Jordbruksverket godkända foderleverantörer, 

• att lämna information beträffande hälsoläget i besättningen och dess närområde, 

• att följa av HKScan anvisade avelsprogram där Hampshire är faderras på grisar som levereras (för 
mer information se (www.hkscanhampshire.com), 

• att följa LRF:s (www.lrf.se) och Svenska Köttföretagen AB:s (www.kottforetagen.se) riktlinjer för 
införselkontroll vad gäller sperma och avelsdjur med mera. 

 
Om brister i djuromsorgen konstateras hos en leverantör åligger det leverantören att tillsammans med HKScan 
upprätta ett åtgärdsprogram. Skulle leverantören vägra att genomföra förbättringsåtgärder har HKScan rätt att 
stänga av besättningen för slaktdjursleveranser och HKScan har rätt att säga upp samtliga avtal mellan 
HKScan och leverantören till att upphöra med omedelbar verkan. 
 
Det åligger leverantören att ha ett kontrollsystem som spårar störningar i produktionen. 
 
1.2 Certifiering – Tredjepartscertifiering ”Grundcertifiering Gris”  
Leverantörer av grisar ska vara certifierade enligt standarden ”Grundcertifiering Gris”. Det åligger leverantören 
att tillse att kraven enligt standarden ”Grundcertifiering Gris” efterlevs och uppfylls och att det kontrolleras av 
ett oberoende certifieringsföretag. 
 
1.3 Smittsäker besättning – gris 
Leverantörer av smågris vara ansluten till smittskyddsporgrammet ”Smittsäker besättning gris”. Se information 
(www.smittsäkra.se)  
  

http://www.hkscanhampshire.com/
http://www.lrf.se/
http://www.kottforetagen.se/
http://www.smittsäkra.se/
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1.4 Märkning 
Det åligger leverantören att tillse att samtliga slakt- och livdjur är märkta i enlighet med Jordbruksverkets vid 
varje tid gällande föreskrifter om märkning av djur. 
 
Det innebär bland annat att samtliga djur ska vara märkta och ha korrekt antal märken, att slaktgrisar ska vara 
märkta med leverantörsnummer på båda sidor. Konceptdjur eller djur som säljs som riktad försäljning ska 
märkas med signalmärke och även i övrigt märkas i enlighet med HKScans instruktioner och anvisningar 
avseende sådana djur. 
 
Djur som inte är märkta i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter är inte godkända som livsmedel och får 
därför inte skickas till slakt. Leverantör som skickar omärkta djur till slakt eller djur med fel märkning eller djur 
med för många märken har inte rätt till ersättning för djuren. 
 
1.5 Djuromsorg m.m. 
Leverantören ska följa HKScan-koncernens djurvälfärdspolicy 
(http://www2.hkscan.com/portal/svenska/hkscan/kvalitet_och_ansvar/) och den landspecifika 
djuromsorgspolicyn (http://sweden.hkscan.com/vart-ansvar-som-en-del-av-
sverige/djuromsorg/djuromsorgspolicy). 
 
Leverantören förbinder sig också: 

• att uppfylla samtliga tillämpliga lagar, konventioner, föreskrifter, förordningar och anvisningar rörande 
djuromsorg, 

• att tillse att djuren behandlas väl och kan bete sig naturligt, 
• att tillse att djuren har en lämplig miljö som inkluderar skydd och en komfortabel viloplats, 
• att säkerställa att djuren är fria från psykisk och fysisk smärta, 
• att säkerställa att djuren skyddas från sjukdomar och lidande, 
• att säkerställa att djuren är fria från hunger och törst, 
• att följa HKScans vid varje tid angivna instruktioner och anvisningar vad avser djuromsorg,  
• att hormoner och antibiotika inte används i tillväxtbefrämjande syfte och 
• att inte använda elpåfösare. 

 
Med naturligt beteende menas ett beteende som individen är starkt motiverad att utföra och som ger en 
funktionell återkoppling. Ett bra tecken på att djurvälfärden är hög, är att djuret visar ett brett spektrum av sina 
naturliga beteenden, även om det bara upptar en begränsad del av djurets tid. 
 
1.6 Foderregler 
Leverantören ska tillse att fodret ger djuren en för deras behov välbalanserad foderstat avseende såväl 
näringsinnehåll som struktur. 
 
Leverantören förbinder sig att: 

• inte använda foder som av etiska skäl inte accepteras av marknaden och att inte använda en sådan 
mängd av foder som negativt påverkar köttets lukt, smak, konsistens eller utseende, 

• tillse att silor, kvarnar, blandningsutrustning och övrig utrustning är i sådant skick att fodret i alla 
avseenden håller fullgod kvalitet, 

• tillse att den hygieniska kvaliteten på foderråvaror och foder är god och 
• säkerställa att det vatten som djuren dricker av är av god och tjänlig kvalitet och vid misstanke om att 

vattnet inte är tjänligt så ska vattenanalys göras. 
 

Leverantören ska på HKScans begäran uppvisa följande dokumentation: 
• leveranssedlar för färdigfoder, koncentrat, premix och övriga råvaror, 
• foderrecept daterat med första användningsdag, 
• provsvar på tagna foderanalyser och 
• provsvar på kemisk vattenanalys. 

 
1.7  GMO-fritt foder (Genetisk modifierad organism) 
Leverantörer av grisar förbinder sig att endast utfodra grisarna med GMO-fritt foder enligt EU:s gränsvärden. 
    
 
   

http://www2.hkscan.com/portal/svenska/hkscan/kvalitet_och_ansvar/
http://sweden.hkscan.com/vart-ansvar-som-en-del-av-sverige/djuromsorg/djuromsorgspolicy
http://sweden.hkscan.com/vart-ansvar-som-en-del-av-sverige/djuromsorg/djuromsorgspolicy
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1.8 Miljö och miljöskydd 
Leverantören ska följa HKScan-koncernens (http://sweden.hkscan.com/vart-ansvar-som-en-del-av-sverige) 
och HKScan Sveriges miljöpolicy (http://sweden.hkscan.com/vart-ansvar-som-en-del-av-sverige).  
Leverantören ska arbeta för att minska miljöpåverkan från leverantörens verksamhet samt utsläpp från 
densamma. 
Leverantören ska även tillse: 

• att produktionen inte strider mot tillämpliga lagar, konventioner, förordningar, föreskrifter och 
anvisningar rörande miljö och miljöskydd, 

• att rutiner och föreskrifter för avfallshantering, hantering och omhändertagande av kemikalier och 
andra farliga ämnen uppfyller tillämpliga lagar, konventioner, förordningar, föreskrifter och anvisningar, 
och 

• att hänsyn tas till miljöaspekter genom hela värdekedjan och inte bara i leverantörens egen 
verksamhet. 

 
1.9 Övrigt 
Utöver vad som anges ovan ska leverantören uppfylla de krav som följer av de policys som gäller för HKScans 
verksamhet och som utgör HKScans löfte till sina kunder innefattande HKScan-koncernens uppförandekod, 
policy för livsmedelssäkerhet och kvalitetspolicy samt andra policys som kan komma att utfärdas av HKScan 
(tillgängliga på http://www2.hkscan.com/portal/svenska/hkscan/kvalitet_och_ansvar/ ).  
 
1.9.1 Uppvisande av produktionen 
HKScan eller representant utsedd av HKScan har rätt att när som helst besöka leverantörens 
produktionsplats(er) och produktion av slakt- och/eller livdjur för att säkerställa att leverantören uppfyller sina 
åtaganden enligt dessa allmänna leveransvillkor och andra åtaganden som leverantören har enligt 
leveransavtal eller annat avtal med HKScan. 
 
1.9.2 Bristande efterlevnad 
Om HKScan finner att en leverantör inte uppfyller sina åtaganden enligt dessa allmänna leveransvillkor eller 
andra åtaganden som leverantören har enligt leveransavtal eller annat avtal mellan HKScan och leverantören, 
har HKScan rätt att säga upp samtliga avtal mellan HKScan och leverantören till att upphöra med omedelbar 
verkan. 
  

http://sweden.hkscan.com/vart-ansvar-som-en-del-av-sverige
http://sweden.hkscan.com/vart-ansvar-som-en-del-av-sverige
http://www2.hkscan.com/portal/svenska/hkscan/kvalitet_och_ansvar/
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2 LEVERANSINFORMATION GRIS 
 
2.1 Slaktanmälan 
Slaktanmälan kan göras via telefon, post eller via HKScans internettjänster (för användarkonto och villkor se 
www.hkscanagri.se). Det är viktigt att antalet anmälda djur alltid stämmer med leverans. Justering av 
slaktanmälan ska göras senast tisdag veckan före slaktvecka. 
 
Djur som slaktas på HKScan anläggningar utrapporteras till PPNR 700001. 
 
2.1.1 Tid för slaktanmälan 
Slaktanmälan tas, i mån av anmälningsutrymme, emot via telefon eller via internet fram till tisdag klockan 12.00 
veckan innan slaktveckan. 
 
2.1.2 Självfaktura 
Likvid sätts in på konto torsdag andra veckan efter avslutad slaktvecka. Självfakturan erhålles via HKScans 
Internettjänst, mejlas och/eller skickas med brevpost andra vardagen efter avslutad leveransvecka. Avgift per 
leveransvecka för självfaktura med brevpost utgår. För veterinära anmärkningar sker prisavdrag. 
 
2.1.3 Slaktleverans 
Anmälda djur ska vara hämtningsbara en vecka före respektive en vecka efter registrerad anmälningsvecka. 
 
2.1.4 Förskottsersättning 
HKScan har rätt att begära leverans veckan före anmäld slaktvecka. Högsta notering utgår enligt anmäld 
slaktvecka eller verklig slaktvecka. Därtill utbetalas förskottsersättning enligt gällande HKScan Agris notering 
Gris, (www.hkscanagri.se).   
 
2.1.5 Överståendeersättning 
HKScan har rätt att begära att anmälda grisar ska hämtas efter anmäld leveransvecka. Högsta grundpris 
utbetalas enligt anmäld slaktvecka eller verklig slaktvecka. Därtill utbetalas ersättning för slaktgrisar som blir 
överviktiga genom att betalningsgrundande viktintervall höjs. Se HKScan Agris notering Gris 
(www.hkscanagri.se).  
 
2.1.6 Ersättning för beordrad hämtning obekväm tid 
Vid av HKScan beordrad hämtning på vardag före kl. 06.00 eller efter kl. 18.00 samt helgdag utbetalas 
ersättning enligt HKScan Agris notering Gris (www.hkscanagri.se).  
 
2.1.7 Intransport Leveransavgift 
Leveransavgift uttages per veckoleverans av slaktgris (se HKScan Agris notering gris, www.hkscanagri.se), 
övriga grisar och produktionsplats. HKScans normer för effektivare utlastningsrutiner på gården ska följas. 
 
2.1.8 Intransport digital kvittens 
Vid hämtning av slaktdjur signerar leverantören djurägarförsäkran för antalet hämtade djur digitalt. Kvittens av 
antal hämtade djur skickas till leverantören efter hämtning via sms samt e-post efter att djuren ankommit och 
mottagits på slakteriet. Kontrollera att antalet djur stämmer med det antal djur som levererats. Med signeringen 
lämnas garanti på att uppfödningen följer reglerna i Sveriges Bönders Miljöhusesyn samt godkänner 
leveransuppgifterna. 
 
2.2 Övrigt 
2.2.1 Försäkringar 
HKScan samarbetar med Agria gällande försäkringar för suggringar, smågris- och slaktgrisbesättningar. 
Kontakta Agria för information och försäkringsvillkor.  
Gällande Livsvinsförsäkringar Svenska Köttföretagen, kontakta telefon 010 – 130 89 20 eller se 
(www.kottforetagen.se)  
 
2.2.2 Köp av livsvin och semin 
Vid köp av livsvin och semin hänvisas till Svenska Köttföretagen AB, se kontaktuppgifter ovan. 
  

http://www.hkscanagri.se/
http://www.hkscanagri.se/
http://www.hkscanagri.se/
http://www.hkscanagri.se/
http://www.kottforetagen.se/
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2.2.3 Köp av datorprogram WinPig  
Vid köp av WinPig hänvisas till Gård & Djurhälsan Sverige AB, telefon 0771-21 65 00 eller läs mer på Gård 
& Djurhälsans hemsida (www.gardochdjurhalsan.se). 
  

http://www.gardochdjurhalsan.se/
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3 FÖRMEDLINGSVILLKOR - ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LIVDJURSFÖRMEDLING 
 
3.1 Inledning 
På uppdrag av säljare och köpare av livdjur utför HKScan förmedling av livdjur. Säljare och köpare ska i 
samband med förmedlingsuppdraget ingå ett förmedlingsavtal (”Förmedlingsavtalet”). Dessa allmänna villkor 
för livdjursförmedling (de ”Allmänna villkoren”) utgör en integrerad del av Förmedlingsavtalet och HKScan utför 
förmedlingsuppdraget mellan säljare och köpare av livdjur på de villkor som framgår av dessa Allmänna villkor. 
 
3.2 Förmedling av livdjur m.m. 
 
3.2.1 HKScans förmedlingsuppdrag 
HKScans förmedlingsuppdrag omfattar (i) förmedling av livdjur mellan säljare och köpare, (ii) tillhandahållande 
av transporttjänster, (iii) tillhandahållande av fakturerings- och finansieringstjänster, och (iv) 
dokumenthantering. HKScan är endast skyldigt att förmedla livdjur mellan säljare och köpare i mån av tillgång 
på livdjur. 
 
Förmedlingsuppdraget innebär att HKScan endast förmedlar livdjur mellan säljaren och köparen. HKScan 
handlar således endast i säljarens och köparens namn och för deras räkning och ansvarar därför inte vare sig 
för djurens skick eller beskaffenhet. Säljarens och köparens inbördes köprättsliga avtalsförhållanden ligger 
sålunda helt utanför HKScans ansvar. Säljaren och/eller köparen har inte rätt att under några förhållanden 
rikta något krav eller framföra någon kvittningsinvändning eller annan invändning mot HKScan i anledning av 
HKScans förmedling av livdjur. 
 
3.2.2 Förmedlingsavtal och köpeskilling m.m. 
Köpeskillingen för livdjuren ska framgå av Förmedlingsavtalet och det åligger säljaren och köparen att tillse att 
köpeskillingen för livdjuren framgår av Förmedlingsavtalet. Om köpeskillingen för livdjuren inte framgår av 
Förmedlingsavtalet åligger det säljaren och köparen att omedelbart skriftligen underrätta HKScan om den 
köpeskilling för livdjuren som har avtalats mellan parterna. Detsamma gäller eventuella mellangårdstillägg och 
andra ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna och som enligt överenskommelse mellan HKScan och 
parterna ska omfattas av HKScans fakturerings- och finansieringstjänster. 
 
Säljaren och köparen har skyldighet att säkerställa att rapportering av livdjur sker i enlighet med 
Jordbruksverkets föreskrifter.  
 
Säljaren och köparen ska bekräfta leveransen respektive mottagandet av livdjuren, den avtalade 
köpeskillingen för livdjuren samt övriga villkor för förmedlingen av livdjuren genom att ingå och underteckna 
Förmedlingsavtalet. Genom att ingå Förmedlingsavtalet godkänner säljaren och köparen att förmedling av 
livdjuren sker i enlighet med dessa Allmänna villkor. 
 
HKScans skyldighet att tillhandahålla fakturerings- och finansieringstjänsterna är villkorad av att parterna har 
ingått och undertecknat Förmedlingsavtalet. 
 
3.2.3 Återtagandeförbehåll 
De i Förmedlingsavtalet angivna livdjuren, deras tillväxt och avkomma förblir säljarens egendom till dess 
köpeskillingen för livdjuren tillfullo betalats av köparen. Köparen har inte rätt att vidareförsälja eller på annat 
sätt förfoga över livdjuren och/eller deras avkomma förrän köparen har erlagt full betalning för livdjuren. 
 
Säljaren har rätt att överlåta ovan angivet återtagandeförbehåll till HKScan. 
 
3.2.4 Anmälan samt hämtning och leverans m.m. 
Förmedlingsanmälan 
Säljaren och köparen ska i god tid hos HKScan anmäla önskemål om förmedling med angivande av önskad 
vecka för försäljning respektive köp av livdjur. HKScan förbehåller sig rätten att göra de ändringar i önskade 
tider för avhämtning och leverans, som HKScan anser erforderliga för att kunna genomföra förmedlingen på 
ett kostnadseffektivt sätt. 
 
Hämtning och leverans 
Hämtning av livdjur ska ske på säljarens anläggning och leverans ska ske till köparens anläggning om inte 
annat överenskommits i samband med förmedlingsuppdraget. 
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Riskens övergång 
Säljaren ansvarar för livdjuren intill dess de har lastats på av HKScan anvisat transportfordon. Säljaren eller 
person som företräder säljaren ska vara närvarande vid lastningen. Den av HKScan anvisade transportören 
har rätt att avvisa livdjur om denne upptäcker skador på livdjuren, som gör livdjuren olämpliga för transport 
och/eller förmedling. 
 
HKScan ansvarar för livdjuren under transporten. Ansvaret för livdjuren övergår till köparen när livdjuren har 
lastats av på köparens anläggning. Köparen eller person som företräder köparen ska vara närvarande vid 
avlastningen. Om avlastning inte kan ske på grund av orsak hänförlig till köparen övergår ansvaret för livdjuren 
till köparen när livdjuren skulle ha avlastats på köparen anläggning. Köparen ska hålla HKScan skadeslöst för 
samtliga skador, kostnader och utgifter som uppkommer på grund av att avlastning inte kan ske på grund av 
orsak hänförlig till köparen. 
 
3.2.5 Fel och brist och reklamationer m.m. 
Säljaren ansvarar gentemot köparen för att förmedlade livdjur är friska och även i övrigt är felfria och passar 
för vidare uppfödning. Säljaren ansvarar även för såväl synliga som dolda fel och brister i livdjuren och/eller i 
avkomman efter dessa samt för eventuella följdskador därav. 
 
Det åligger köparen att inspektera livdjuren vid mottagandet. Köparen ska omedelbart efter det att fel eller brist 
upptäckts underrätta säljaren därom. Sådan underrättelse (reklamation) ska ske skriftligen till säljaren och bör 
åtföljas av ett veterinärintyg. Efter reklamation åligger det köparen att omhänderta livdjuren och följa ansvarig 
besättningsveterinärs rekommendationer. 
 
Säljaren och köparen är införstådda med och accepterar att HKScan inte har något ansvar för fel eller brist i 
förmedlade livdjur och att en eventuell tvist rörande livdjurens beskaffenhet och/eller härstamning ska föras 
direkt mellan köparen och säljaren. HKScan kan vid tvist mellan köparen och säljaren medla mellan parterna 
och föreslå lämplig uppgörelse, om parterna påkallar det. 
 
3.2.6 Återleverans m.m. 
Livdjur som inköpts genom Förmedlingsavtalet samt deras avkomma ska återlevereras till HKScan som 
slaktdjur eller som livdjur för förmedling via HKScans livdjursförmedling. Vad som nämns ovan avseende 
avkomma gäller inte för smågrisar. 
 
Köparen har inte rätt att vidareförsälja eller på annat sätt förfoga över livdjur inköpta på kredit förrän köparen 
har erlagt full betalning för dessa. Det åligger köparen att meddela HKScan i god tid innan köparen levererar 
djur inköpta på kredit till slakt eller för livdjursförmedling. 
 
3.2.7 Försäkring 
Köpare av livdjur kan i samband med förmedlingsuppdraget beställa försäkring av livdjuren genom HKScan. 
Försäkringen tillhandahålls och skadereglering hanteras av Agria Djurförsäkring AB. Information om 
försäkringspremie och de fullständiga försäkringsvillkoren kan erhållas från HKScan. 
 
Livdjuren är endast försäkrade av Agria Djurförsäkring AB om det särskilt framgår av Förmedlingsavtalet. 
 
Skulle försäkringsfall inträffa innan full betalning erlagts för livdjuren har HKScan rätt att uppbära eventuell 
försäkringsersättning. 
 
3.3 HKScans rätt till ersättning för förmedlingsuppdraget m.m. 
 
3.3.1 Förmedlingsavgift och/eller förmedlingsprovision 
Som ersättning för HKScans förmedlingsuppdrag ska HKScan, om parterna inte kommit överens om annat, 
ha rätt till förmedlingsavgift eller förmedlingsprovision enligt de grunder som HKScan vid varje tid tillämpar för 
förmedling av livdjur. Aktuell förmedlingsavgift och/eller förmedlingsprovision visas på (www.hkscanagri.se). 
  

http://www.hkscanagri.se/


 

 
LEVERANTÖRSHANDBOK GRIS 

 
 

 

 
 
 
 
 

11 

3.3.2 Transportkostnader och försäkringspremier 
Utöver ersättning för förmedlingsuppdraget ska HKScan ha rätt till ersättning för HKScans transportkostnader 
enligt de grunder som HKScan vid varje tid tillämpar för transporter. HKScan ska på begäran lämna 
upplysningar om gällande transportkostnader. 
 
Om köparen i samband med förmedlingsuppdraget beställt försäkring av livdjuren via Agria Djurförsäkring AB 
ska HKScan också ha rätt till ersättning för försäkringspremier. 
 
3.4 HKScans fakturerings- och finansieringstjänst 
 
3.4.1 Inledning 
HKScan tillhandahåller fakturerings- och finansieringstjänster till säljaren och köparen bl.a. genom att (i) 
fakturera köparen för och erlägga betalning av köpeskillingen för livdjuren enligt Förmedlingsavtalet och, om 
tillämpligt, mellangårdstillägg och andra ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna till säljaren, (ii) 
tillhandahålla sedvanliga fakturakrediter och krediter med längre betalningsvillkor till köparen för inköp av 
livdjur enligt HKScans allmänna kreditvillkor, och (iii) reglera säljarens respektive köparens vid var tid 
utestående skulder avs. bl.a. köpeskilling för livdjur, mellangårdstillägg, förmedlingsavgifter, 
förmedlingsprovisioner, försäkringspremier och transport- och kreditkostnader genom avräkning på säljarens 
respektive köparens avräkningskonto i HKScans avräkningssystem (gemensamt ”Finansieringstjänsten”). 
 
Finansieringstjänsten bygger på (i) att säljaren överlåter sina rättigheter enligt Förmedlingsavtalet till HKScan, 
mot (ii) att HKScan erlägger betalning av köpeskillingen och, om tillämpligt, mellangårdstillägg och andra 
ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna till säljaren, och (iii) att HKScan erhåller betalning av 
köpeskillingen och, om tillämpligt, mellangårdstillägg och andra ersättningar som avtalats särskilt mellan 
parterna från köparen. 
 
Säljaren och köparen godkänner härigenom att den betalning, kreditgivning och avräkning som är förknippad 
med Finansieringstjänsten hanteras med tillämpning av HKScans vid varje tid tillämpade avräkningssystem 
och i enlighet med bestämmelserna i dessa Allmänna villkor. 
 
3.4.2 Överlåtelse av säljarens rättigheter enligt Förmedlingsavtalet m.m. 
Säljaren överlåter härigenom samtliga sina rättigheter enligt Förmedlingsavtalet till HKScan innefattande, men 
inte begränsat till, sin fordran på köpeskillingen, äganderätten till och återtagandeförbehållet i livdjuren, deras 
tillväxt och avkomma samt, om tillämpligt, säljarens fordran på mellangårdstillägg och andra ersättningar som 
avtalats särskilt mellan parterna och som parterna har underrättat HKScan om. 
 
HKScan ska betala köpeskillingen enligt Förmedlingsavtalet och, om tillämpligt, mellangårdstillägg och andra 
ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna (inkl. mervärdesskatt) till säljaren i enlighet med HKScans 
avräkningssystem och inom de tidsfrister som HKScan vid varje tid tillämpar. 
 
Köparen är införstådd med och accepterar härmed att säljaren överlåter sin fordran på köpeskillingen, 
äganderätten till och återtagandeförbehållet i livdjuren, deras tillväxt och avkomma samt, om tillämpligt, 
mellangårdstillägg och andra ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna till HKScan och förbinder sig 
att till fullo respektera HKScans rättigheter. Köparen kan därför med befriande verkan endast erlägga betalning 
av köpeskillingen och, om tillämpligt, mellangårdstillägg och andra ersättningar som avtalats särskilt mellan 
parterna till HKScan. 
 
Om köparen bestrider betalningsansvar för mellangårdstillägg eller annan ersättning som avtalats särskilt 
mellan parterna och som har utbetalats till säljaren av HKScan, ska säljaren omedelbart återbetala ett belopp 
motsvarande det belopp som köparen bestridit till HKScan. HKScan ska utan oskäligt dröjsmål underrätta 
säljaren om köparen bestrider betalningsansvar för mellangårdstillägg eller annan ersättning som utbetalats 
till säljaren. 
 
Skulle under kredittiden utmätning eller kvarstad ske beträffande livdjuren är köparen skyldig att för 
kronofogdemyndigheten uppvisa sitt exemplar av Förmedlingsavtalet och dessa Allmänna villkor samt upplysa 
om återtagandeförbehållet i livdjuren, deras tillväxt och avkomma. 
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3.4.3 Köparens skyldighet att betala köpeskillingen m.m. till HKScan 
Köparen ska betala köpeskillingen för livdjuren enligt Förmedlingsavtalet, förmedlingsavgift alt. 
förmedlingsprovision, ersättning för fraktkostnader och eventuella försäkringspremier samt, om tillämpligt, 
mellangårdstillägg och andra ersättningar som avtalats särskilt mellan parterna till HKScan. Samtliga 
ersättningar ska erläggas inklusive mervärdesskatt. 
 
Beviljad kredit, kredittid och andra villkor för krediten framgår av den faktura som HKScan ställer ut för krediten 
och av HKScans vid varje tid gällande allmänna kreditvillkor. De allmänna kreditvillkoren återfinns på 
(www.hkscanagri.se).  
 
3.4.4 Ovillkorlig betalning 
Köparen förbinder sig att oavsett livdjurens skick och beskaffenhet och utan rätt att framställa någon som helst 
kvittningsinvändning eller annan invändning erlägga full betalning för köpeskillingen för livdjuren, 
förmedlingsavgift alt. förmedlingsprovision och ersättning för fraktkostnader och eventuella försäkringspremier 
till HKScan inom de frister och på de villkor som anges på den av HKScan utfärdade fakturan och HKScans 
vid varje tid gällande allmänna kreditvillkor. 
 
3.5 Övriga bestämmelser 
 
3.5.1 Ansvarsbegränsning 
HKScans ansvar enligt dessa Allmänna villkor är begränsat till direkt skada och HKScan ska inte i något fall 
vara skyldigt att utge ersättning till säljare och/eller köpare för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan 
indirekt skada eller förlust. 
 
3.5.2 Överlåtelse 
HKScans rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor samt de rättigheter enligt 
Förmedlingsavtalet som HKScan förvärvar från säljaren enligt dessa Allmänna villkor kan av HKScan med för 
säljaren och köparen bindande verkan överlåtas till tredje part. 
 
3.6 Tillämplig lag och tvistelösning 
Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna villkor. 
 
Villkorat av vad följer av fjärde stycket i denna punkt 6, ska tvist mellan HKScan, å ena sidan, och säljaren 
och/eller köparen, å den andra sidan, i anledning av HKScans förmedlingsuppdrag enligt dessa Allmänna 
villkor slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 
(”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av 
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska 
skiljenämnden bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. 
 
Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul ska omfattas av sekretess. Sekretessen 
omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i 
anledning av förfarandet. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att 
på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten eller om Part enligt författning, 
föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att lämna sådan information. 
 
Andra stycket i denna punkt 6 gäller endast till förmån för HKScan och HKScans rättsinnehavare. HKScan och 
HKScans rättsinnehavare ska sålunda inte vara förhindrade att inleda rättsligt förfarande inför myndighet eller 
domstol som har behörighet i förhållande till köparen eller säljaren. 
  

http://www.hkscanagri.se/
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4 ALLMÄN FÖRMEDLINGSINFORMATION FÖR SMÅGRIS 

 
4.1 Allmän information  
Smågrisuppfödare respektive köpare åtar sig att: 

• Följa de uppfödningsprinciper som framgår av HKScans allmänna leveransvillkor och Gård & 
Djurhälsan Sverige AB:s kontrollprogram. 

• Tillse att samtliga levererade smågrisar uppfyller kraven för respektive handelsklass och är märkta 
enligt gällande bestämmelser. 

• Anmäla smågrisar till förmedlingen senast tisdag veckan före önskad leverans, vilket gäller även 
Mellangårdsförmedling. 

• Medverka till åtgärder för att effektivisera utlastning, leverans och mottagning av grisar. 
• Grisar under 20 kg ska ej förmedlas, rekommenderad leveransvikt är 24 – 35 kg. 

 
4.2 Förmedlings- och hanteringskostnad 
 
4.2.1 Mellangårdsförmedling 
I avtal gällande mellangårdsförmedling anges eventuella kontrakts-, transport-, förmedlingskostnader samt 
eventuella mellangårdstillägg. Säljare står för lastningskostnad, se HKScan Agri notering Gris 
(www.hkscanagri.se).  
 
4.2.2 Förmedling- och kvalitetskostnader 
Vid förmedling av smågrisar tillkommer lastningskostnad för säljaren. Köpare av smågrisar via 
smågrisförmedlingen betalar kostnad per smågris för förmedlings-, kontrakts- och transportkostnad. 
Kvalitetskrav kan tillkomma. För kostnader och kvalitetskrav se HKScan Agri notering Gris 
(www.hkscanagri.se).  
 
Godkänt försäljningstillstånd krävs enligt Gård & Djurhälsan Sverige AB eller Lundens Djurhälsa AB:s 
anvisningar. 
 
4.3 Smittsäker besättning – gris 
Leverantör av smågris ska vara ansluten till smittskyddsprogrammet ”Smittsäker besättning – gris”. Se 
information (www.smittsäkra.se).  
 
4.4 Kontaktpersoner HKScan smågrisförmedling 
Smågrisanmälning/beställning görs till smågrisförmedlingen, telefon 0771 – 500 500 eller 
(smagris@hkscan.com).  
  

http://www.hkscanagri.se/
http://www.hkscanagri.se/
http://www.smittsäkra.se/
mailto:smagris@hkscan.com
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5 TRANSPORT AV DJUR 
 
HKScan använder sig enbart av transportörer som innehar transportörstillstånd hos Jordbruksverket och 
vars personal har de dokumenterade kompetensutbildningar som krävs enligt Jordbruksverkets föreskrifter 
och allmänna råd om transport av levande djur 
(http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/grisar/transporteragrisar.4.207049b8
11dd8a513dc80001470.html) och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om 
utbildningsverksamhet för yrkesförarkomptens (TSFS 2017:1). 
 
5.1 Avisering om hämtning av djur till slakt 
HKScan kontaktar leverantören med en avisering om antal, dag och tid för hämtning minst två dagar före 
aktuellt hämtningstillfälle. Denna avisering sker enligt det sätt som leverantören kommer överens med HKScan 
och kan vara antingen via telefon, sms eller e-post. Sker aviseringen via sms eller e-post ska leverantören 
verifiera att aviseringen är mottagen och att antalet djur stämmer. 
 
5.2 Innan hämtning av djur 
Det är leverantörens ansvar att de djur som ska skickas till slakt är korrekt märkta enligt gällande lagstiftning. 
Transportören får inte lasta djur som inte är korrekt märkta eller är omärkta och har således rätt att avvisa djur 
på gården. Leverantören är ansvarig för att djuren är rena när de kommer in till slakt, vilket är nödvändigt för 
att minimera risken för kontamination.  
 
5.3 Lastning/transport 
Transportören får vid hämtning av djur inte gå in i ladugård eller grisstallar, utan leverantörens medgivande.  
Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska lämplig utrustning finnas och bryggor, ramper eller landgångar ska 
användas (om det inte är uppenbart onödigt). Denna utrustning ska vara försedd med räcken och tvärgående 
ribbor alternativt halkfritt underlag, samt ha minsta möjliga lutning. Ägaren till anläggningen ansvarar för att 
den fasta utrustningen hålls i gott skick, däremot säger förordningen att det är transportören som ansvarar för 
att tillgänglig utrustning används på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt. 
 
De allmänna råden i förordningen tillägger att vid anläggningar där nötkreatur, som hålls i lösdrift, får, grisar 
och renar regelbundet lastas i eller ur transportmedel bör det finnas en eller flera samlingsfållor, 
utlastningsrum, märkningsbur eller motsvarande samt lastbrygga. Lastbryggans lutning bör inte överstiga 15 
grader. 
 
Lagen om Inrikes Vägtransporter säger att det bolag som transporterar godset (i det här fallet djuren) inte är 
ansvariga för detsamma förrän det är på fordonet. Lämmen (pålastningsanordningen) ska räknas in i fordonet 
så därmed tolkas lagen som att transportörens ansvar för djuren tar vid när dessa kliver på lämmen och att 
drivning av djuren fram till lämmen ligger därmed på leverantörens ansvar. 
 
Större djur ska vid i- och urlastning, om möjligt, ledas individuellt. Lösdriftsdjur som inte tidigare hållits bundna 
får drivas. Drivskivor och andra mekaniska hjälpmedel får endast användas för att hjälpa djuren att hitta rätt 
väg och för att hindra dem att vända.  
 
De allmänna råden beskriver även att vid i- och urlastning av grisar bör drivskiva användas. Grisar bör drivas 
i grupper om maximalt 10 grisar per grupp. 
Orsaker till att djur inte förflyttar sig kan vara smärta men också en för djuret dåligt utformat eller skrämmande 
miljö som trånga passager, hala/branta golv, reflekterande ytor, höga ljud eller främmande lukter. 
 
Djur som inte kan gå in i ett lastutrymme av egen kraft eller röra sig själva utan smärta, eller som i övrigt 
riskerar att orsakas lidande under transporten får inte transporteras. 
   

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/grisar/transporteragrisar.4.207049b811dd8a513dc80001470.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/grisar/transporteragrisar.4.207049b811dd8a513dc80001470.html
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6 KREDITER 
 
6.1 Allmän kreditinformation 
HKScan har en väl fungerande och attraktiv kredittjänst för dig som är leverantör hos oss. Vi erbjuder krediter 
anpassade efter dina behov.  
 
Kredit beviljas efter individuell kreditprövning för köp av livdjur. Kredit beviljas till dig som är kontrakterad 
leverantör med utgångspunkt i årsleveransvärde av levererad slakt och livdjursförsäljning.   I kreditbeloppet 
ingår, förutom köpeskillingen, även moms, under förutsättning att kredittagaren är momsregistrerad. Inga 
uppläggningsavgifter utgår för livdjurskrediterna. 
 
Säkerhet för krediten utgörs i första hand av äganderättsförbehåll i förvärvade livdjur, men även 
kompletterande säkerhet kan krävas t.ex. borgensåtagande, företagsinteckning eller pantbrev. 
 
Alternativa kredittider och räntesatser framgår av avsnittet ”Kredittyper” nedan. Kredittiden kan anpassas till 
djurens uppfödningstid. Räntesatser och avgifter gäller tills vidare, eventuella ändringar meddelas på 
(http://www.hkscan.sewww.hkscanagri.se) och i tidningen ATL. 
 
Förskott på kommande leveranser av slakt- eller livdjur kan efter individuell kreditprövning lämnas tidigast fyra 
veckor innan planerad leverans av djur. För förskott utgår för närvarande en uppläggningsavgift på 400 kronor. 
 
I avsnittet ”Allmänna kreditvillkor” nedan framgår övriga villkor som gäller för livdjurskrediter och förskott. 
 
Du är välkommen att kontakta din djurinköpare eller kreditavdelningen för ytterligare information. Telefon 0771 
– 500 500 
 
6.2 Kredittyper Gris 
 

Kredittyp Kredittid 
Amortering/Lösen*) 
(Avdrag/kvittering) 

Förmedling: 
- Smågrisar Faktura 
Livsvin Faktura 
Suggringshyra Faktura 

10 dagar Löses på förfallodag. 

Förmedling Kredit: 
- Smågrisar 

Slaktavdrag 

17 
veckor 

Amortering genom avdrag mot varje levererad slaktgris – 
inköpspris + 10 % - fr.o.m. 9 veckor efter fakturadatum. 
Eventuell restkredit löses på förfallodagen. 

Förmedling Kredit: 
- Smågrisar Kredit 

17 
veckor 

Amortering genom fullt avdrag mot levererade slaktgrisar 
fr.o.m. 9 veckor efter fakturadatum. Eventuell restkredit 
löses på förfallodagen. 

Suggringshyra Kredit: 
- Smågrisar 

13 
veckor 

Amortering genom fullt avdrag mot levererade slaktgrisar 
fr.o.m. 7 veckor efter fakturadatum. Eventuell restkredit 
löses på förfallodagen. 

Suggringshyra Kredit: 
- Slaktgris 

26 
veckor 

Amortering genom fullt avdrag mot levererade slaktgrisar 
fr.o.m. 16 veckor efter fakturadatum. Eventuell restkredit 
löses på förfallodagen. 

Förmedling Kredit: 
- Livsvin 

15 
veckor 

Amortering genom fullt avdrag mot levererade slaktgrisar 
fr.o.m. 13 veckor efter fakturadatum. Eventuell restkredit 
löses på förfallodagen. 

Förmedling Kredit: 
- Livsvin 

26 
veckor 

Amortering genom fullt avdrag mot levererade 
slaktgrisar. Eventuell restkredit löses på förfallodag. 
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6.3  Övrigt 
 

Kredittyp Kredittid 
Amortering/Lösen*) 
(Avdrag/kvittering) 

Förskott Maximalt 4 veckor 
Löses vid leverans av slakt, dock senast 4 veckor 
efter utbetalningsdag. 

Förlängd kredit 
Individuellt enligt 

kreditbeslut 
Löses på förfallodag enligt kreditbeslut. 

Dröjsmålsränta 
Utgår efter 

förfallodagen 
 

 
*) Krediten förfaller till förtida och omedelbar betalning om kredittagaren före förfallodagen levererar djur 
inköpta på kredit till slakt eller livdjursförmedling. 
 
6.4 Allmänna kreditvillkor 
Allmänna villkor för krediter lämnade av HKScan och HKScans rättsinnehavare (gemensamt ”Kreditgivaren”). 
 
6.4.1  Finansieringstjänsten m.m. 
Kreditgivaren tillhandahåller sedvanliga fakturakrediter och, som ett komplement till normala bankkrediter, 
krediter med längre betalningsvillkor till HKScans slakt- och livdjursleverantörer för inköp av slakt- och/eller 
livdjur, för hyra av livdjur och för andra ändamål (gemensamt ”Finansieringstjänsten”). 
Kredittagaren är medveten om och accepterar att Kreditgivaren från tid till annan kan ändra villkoren för eller 
sluta tillhandahålla Finansieringstjänsten. Sådant beslut får verkan från det datum som Kreditgivaren särskilt 
meddelar och får endast verkan framåt i tiden. Kredittagarens befintliga fakturor i Finansieringstjänsten fort-
sätter löpa på de betalningsvillkor som ingicks vid respektive köp. 
Kredittagaren åtar sig att iaktta bestämmelserna i dessa allmänna kreditvillkor. 
 
6.4.2 Kredit och kredittid m.m. 
Storleken på krediten bestäms av Kreditgivaren och grundar sig bl.a. på omfattningen och inriktningen av 
kredittagarens verksamhet samt kredittagarens kreditvärdighet. 
Beviljad kredit, kredittid och andra villkor för krediten framgår av den faktura som Kreditgivaren ställer ut för 
krediten och omfattas av dessa allmänna kreditvillkor. 
Krediten förfaller till förtida och omedelbar betalning om kredittagaren före förfallodagen levererar djur inköpta 
på kredit till slakt eller livdjursförmedling. 
 
6.4.3 Ränta 
Vid krediter med betalningsvillkor som överstiger tio (10) dagar ska ränta utgå på krediten. Räntan ska 
beräknas efter den räntesats och enligt de grunder som Kreditgivaren vid varje tid tillämpar för krediter av detta 
slag. Den räntesats som gäller då krediten lämnas är angiven på fakturan. Aktuell räntesats visas på 
(www.hkscanagri.se). 
 
6.4.4 Dröjsmålsränta 
Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska kredittagaren betala en särskild årlig 
dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Dröjsmålsräntan ska beräknas efter den 
räntesats och enligt de grunder som Kreditgivaren vid varje tid tillämpar för krediter av detta slag. Aktuell 
dröjsmålsränta visas på (www.hkscanagri.se). 
 
6.4.5 Avgifter och kostnader m.m. 
För krediten ska utgå avgifter enligt de grunder som Kreditgivaren vid varje tid allmänt tillämpar. Kreditgivaren 
ska på begäran lämna upplysningar om gällande avgifter. 
Kredittagaren ska ersätta Kreditgivarens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad 
säkerhet och annan säkerhet som Kreditgivaren har för krediten (såsom återtagandeförbehåll i djur, deras 
tillväxt och avkomma). I det sistnämnda ligger bl.a. att kredittagaren ska ersätta Kreditgivarens kostnader för 
vård och andra åtgärder beträffande djuren. 
Kredittagaren ska även ersätta Kreditgivarens kostnader och arbete för att bevaka och driva in Kreditgivarens 
fordran hos kredittagaren eller annan betalningsskyldig. Ersättning ska således utgå också för Kreditgivarens 
skriftliga betalningspåminnelser. 
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6.4.6 Amortering av kredit och kvittning 
Kreditgivarens olika typer av krediter och amorteringsvillkoren visas på (www.hkscanagri.se). 
Vid krediter med betalningsvillkor som överstiger tio (10) dagar ska kredittagaren amortera ned krediten med 
början den vecka som anges på fakturan (avdragsvecka) eller i enlighet med Kreditgivarens kreditbeslut. 
Kreditgivaren har alltid rätt att genom avräkning kvitta förfallna amorteringar och fakturor som omfattas av 
Finansieringstjänsten mot kredittagarens innestående medel på avräkningskonto. 
 
6.4.7 Avräkningsordning 
Vid betalning har Kreditgivaren rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader 
och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden. 
 
6.4.8 Kreditgivarens rätt att säga upp krediten i förtid 
Utöver vad som framgår av punkt 2 ovan har Kreditgivaren rätt att säga upp krediten till betalning i förtid och 
vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: 

• kredittagaren upphör att vara leverantör av slakt- och/eller livdjur till HKScan och/eller HKScans 
livdjursförmedling; 

• kredittagaren har inte fullgjort sina förpliktelser mot Kreditgivaren enligt fakturan, dessa allmänna 
kreditvillkor, eller i övrigt mot Kreditgivaren; 

• säkerheten för krediten eller för annan förpliktelse som kredittagaren har mot Kreditgivaren är inte 
längre betryggande; eller 

• det finns skälig anledning att anta att kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsskyldigheter 
enligt fakturan eller i övrigt mot Kreditgivaren. 

 
6.4.9 Säkerhet för krediten m.m. 
Kredittagaren ska i enlighet med Kreditgivarens instruktioner ställa säkerhet för krediten. Säkerhet ska lämnas 
i särskild utfärdad handling och omfattas av dessa allmänna kreditvillkor. 
För kredit beviljad för inköp av djur via HKScans livdjursförmedling erhåller Kreditgivaren säkerhet i form av 
återtagandeförbehåll i livdjuren, deras tillväxt och avkomma. Kredittagaren har inte rätt att leverera djur inköpta 
på kredit till annan än HKScan. 
Borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande och pantsättare får inte heller återkalla sin 
pantsättning. 
I dessa allmänna kreditvillkor avses med uttrycket ”pant” även egendom som omfattas av företagshypotek och 
återtagandeförbehåll. Med ”pantsättare” avses även upplåtare av företagshypotek och kredittagare som köpt 
djur med återtagandeförbehåll. Med ”pantförskrivning” avses även upplåtelse av företagshypotek och 
förmedlingsavtal med återtagandeförbehåll. Med ”pantbrev” avses även företagsinteckningsbrev. 
 
6.4.10 Generell pantsättning 
Egendom som kredittagaren har pantsatt till Kreditgivaren ska, om inte annat avtalats i pantförskrivningen, 
utgöra säkerhet även för övriga förpliktelser mot Kreditgivaren som kredittagaren har eller kommer att få i sin 
egenskap av kredittagare, borgensman eller på annat sätt som leverantör till eller kund hos HKScan eller något 
av HKScans dotter- eller intresseföretag. 
Panten ska, om inte annat avtalats i pantförskrivningen, även utgöra säkerhet för andra fordringar på 
kredittagaren som Kreditgivaren har förvärvat eller kan komma att förvärva från annat bolag som ingår i samma 
koncern som HKScan eller från något av HKScans intresseföretag (bl.a. Svenska Köttföretagen AB). 
 
6.4.11 Ordningsföljd mellan säkerheter 
Om kredittagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt fakturan får Kreditgivaren dels bestämma i vilken 
ordningsföljd säkerheter (återtagandeförbehåll, pant, borgen m.m.) ska tas i anspråk, dels i vilken ordningsföljd 
kredittagarens förpliktelser ska betalas genom att ställd säkerhet tas i anspråk. 
 
6.4.12 Hur pant tas i anspråk av Kreditgivaren 
Kreditgivaren får ta pant i anspråk på sätt Kreditgivaren finner lämpligt. Kreditgivaren ska härvid förfara med 
omsorg och, om så är möjligt och det enligt Kreditgivarens bedömning kan ske utan förfång för Kreditgivaren, 
i förväg underrätta pantsättaren härom. 
Bestämmelserna i 10 kap. 2 § Handelsbalken (1736:1232) ska inte i något fall vara tillämpliga vid 
Kreditgivarens ianspråktagande av pant i lösöre. 
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6.4.13 Rätt för Kreditgivaren att teckna pantsättarens namn 
Pantsättare ger genom pantsättningen Kreditgivaren eller den Kreditgivaren utser rätt att teckna pantsättarens 
namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Kreditgivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas 
så länge pantsättningen gäller. 
 
6.4.14 Återlämnande av obelånade pantbrev 
När Kreditgivaren inte längre är panthavare och inte heller har fått uppgift om ny panthavare, har Kreditgivaren 
rätt att återlämna pantbrev(en) till pantsättaren genom att skicka pantbrev(en) med rekommenderat brev utan 
mottagningsbevis till pantsättarens senast kända adress. 
 
6.4.15 Betalning från borgensman 
Betalar borgensman till Kreditgivaren på grund av sin borgen, ska borgensmannen särskilt meddela 
Kreditgivaren att han betalt såsom borgensman och begära att detta noteras hos Kreditgivaren. 
 
6.4.16 Försäkring 
Egendom (innefattande bl.a. djur som omfattas av återtagandeförbehåll) som utgör säkerhet för Kreditgivarens 
fordran ska vara erforderligt försäkrad hos försäkringsgivare som Kreditgivaren godkänner. Om kredittagaren 
inte uppvisar bevis om att försäkring gäller enligt ovan, får Kreditgivaren låta försäkra egendomen på 
kredittagarens bekostnad. 
 
6.4.17 Behandling av personuppgifter m.m. 
Kreditgivaren behandlar personuppgifter om kredittagaren och, i förekommande fall, kredittagarens 
familjemedlemmar. Bland annat inhämtas information om kredittagaren (såsom exempelvis information om 
inkomst, fastighetsinnehav, civilstånd, adress och betalningsanmärkningar) från UC AB. Denna information, 
tillsammans med uppgifter som kredittagaren eller, i förekommande fall, kredittagarens familjemedlemmar, 
själv lämnar till Kreditgivaren (inkluderat men inte begränsat till kredittagarens namn, personnummer, adress, 
e-postadress, resultat- och balansräkningar, leverantörsnummer, användarnamn och lösenord för HKScans 
internettjänster innefattande även HKScan Agris Internettjänst och uppgifter som lämnas genom användandet 
av sådana tjänster, loggdata och telefonhistorik) och uppgifter som Kreditgivaren redan har om kredittagaren 
behandlas för att ligga till grund för kreditbeslut, en s.k. kreditbedömning. De personuppgifter som 
Kreditgivaren behandlar i samband med kreditbedömningen behandlas även under kreditens löptid för en 
återkommande riskbedömning och klassificering av kredittagaren. 
Kredittagaren bekräftar genom underskrift av förmedlingsavtal, affärsavtal för produktion och leverans av slakt- 
och/eller livdjur eller annat avtal som ligger till grund för krediten att kredittagaren samtycker till att 
Kreditgivaren inhämtar och behandlar personuppgifter på sätt som anges ovan. 
Kredittagaren ansvarar för, och garanterar gentemot Kreditgivaren, att kredittagarens familjemedlemmar, i de 
fall deras personuppgifter behandlas i enlighet med det ovanstående, i förväg lämnas den information som 
följer av denna punkt 17 och samtycker till behandlingen. 
 
6.4.18 Överlåtelse 
Kreditgivaren har rätt att till annan överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt den 
faktura som Kreditgivaren ställer ut för krediten och som omfattas av dessa allmänna kreditvillkor. 
Kredittagaren har inte rätt att utan Kreditgivarens föregående skriftliga godkännande överlåta sina rättigheter 
och/eller skyldigheter enligt den faktura som Kreditgivaren ställer ut för krediten. 
 
6.4.19 Meddelanden 
Kredittagaren, borgensman och pantsättare ska underrätta Kreditgivaren om ändring av adress och 
telefonnummer som uppgivits av adressaten för Kreditgivaren. 
Rekommenderat brev (utan mottagningsbevis), som Kreditgivaren sänder till någon av ovan nämnda personer, 
ska anses ha nått adressaten senast på tredje bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress 
som är känd för Kreditgivaren. Med bankdag avses sådan dag då affärsbanker i Sverige håller öppet för 
allmänheten. 
 
6.4.20 Begränsning av Kreditgivarens ansvar 
Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, myndighets åtgärd eller 
underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, krigshändelse, konflikt på arbetsmarknaden, blockad 
eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om konflikt på arbetsmarknaden och blockad gäller 
även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 
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Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Kreditgivaren om Kreditgivaren varit normalt aktsam. 
Kreditgivaren ansvarar inte i något fall för indirekt skada. 
Är Kreditgivaren till följd av omständighet som anges i första tycket förhindrad att ta emot betalning, har 
Kreditgivaren för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på 
förfallodagen. 


