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Försäljnings- och leveransvillkor 
för foder och råvaror i lösvikt som 
levereras med bulk- eller flakbil 



 

 

För att på ett säkert och effektivt sätt kunna leverera bulkfoder  

ber vi Er att beakta följande.  

 

Vägar och lossningsplats 

• Att framkomlighet för lastbil är möjlig dvs. under vintertid vara fria från snö och vid behov grusade. 

• Att uthängande grenar utmed vägar är borttagna så att skador på bilarna undviks. 

• Att både silo och rörsystem är utan skador så att lossning kan ske utan risk för våra chaufförer.  

        Finns det skador på silo eller siloben måste detta åtgärdas omgående. 

• Att hygienen runt omkring Er silo är sådan att slangar från bulkbilen inte blir förorenade, då det 

finns risk för smittspridning. 

• Att rörutrustning för påfyllnad sitter på sådant ställe att chauffören inte går in i djurstallar, mjölkrum 

eller passerar gödselbemängt område vid lossning. 

• Att märkning av silos är väl synliga. Vi hjälper gärna till med material för uppmärkning. 

• Att leveranser sker i huvudsak emellan 06.00- 24.00, men avvikelser kan förekomma. 

• Att följesedel medföljer vid varje leverans. Den innehåller information om den aktuella leveransen 

och lagstadgad information om produkten. Postlåda eller liknande bör finnas väl synlig för chauffören 

där dessa kan lämnas. Batch-nummer på foderleveransen finns även på fakturan. 

• Vid all nybyggnation, flyttning eller utökning av antal silos kontakta fodersäljare för information 

gällande villkor och krav för mottagning av foder och råvaror i bulk. 

        Mer information hittar du på vår hemsida, www.vallbergalantman.se/foder/leveransvillkor 

Beställningar 

• Beställningar görs direkt hos fabrikspersonalen på telefonnummer 0430-162 21 , via appen eller din 

säljare. För inloggningsuppgifter till appen, kontakta växeln 0430-162 00 eller någon av  fodersäljarna. 

• Beställning bör ske senast kl 16.00 på en helgfri vardag för att vi ska kunna leverera den andra helgfria 

vardagen efter beställningsdagen. 

• Vid leveransdagen efter beställningsdagen uttages en akutavgift på 850 kr.    

• För lämnad beställning med tre eller fler alternativa leveransdagar utöver nämnda beställningsvillkor, 

lämnas en planeringsrabatt om 2 öre/kg foder, se exempel .   
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Exempel 2: 

• Leveranserna sker fritt gård vid poster om minst 2,5 ton. Vid poster under 2,5 ton uttages en  

        minimiavgift på 400 kr. Minsta bulkleverans är 1,5 ton. 

• Ändras överenskomna leveransdagar av kund som berättigar planeringsrabatt så utfaller ingen  

        planeringsrabatt.  

• Vid beställning med leveransdag endast fredag, förbehåller vi oss rätten att kunna leverera på torsdags-

kvällen, är detta ej möjligt ska det anges vid beställning. 

• Beställt foder som ej får plats i silon på gården, köps tillbaka med 1 kr/kg. 

• Utlastning av foder som hämtas sker inte på fredagar. 

• Avhämtning av bulkfoder med egen transport, minsta volym, 1,5 ton. Väl rengjorda fordon används för 

att minimera smittspridning. 
 

Mängdrabatt  

• Avser leverans, nettovikt med bulkbil, fritt gården.  

• Gäller även vid samlastning av olika sorter eller råvaror, dock ej spannmål. 

Minimum 5 ton = 10 öre/kg  Minimum 30 ton = 19 öre/kg 

 “         “   10 ton = 15 öre/kg   ”         ”  37 ton = 21 öre/kg 

 ”         ”  18 ton = 17 öre/kg 
 

Årsbonus lämnas vid: 

250 ton  1 öre/kg 

500 ton  1,5 öre/kg 

1000 ton 2 öre/kg 

Årsbonus avser kalenderår. 
 

Medicinfoder 

• Foder med inblandning av medicin tas inte i retur.  
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Pris och betalningsvillkor 

• Leveransdagens pris  gäller med betalning 30 dagar från fakturadatum. 

VILLKOR FÖR FASTPRISKONTRAKT 

Minsta kvant 10 ton/månad 

Ex: 3 mån / 30 ton, 6 mån / 60 ton 

Flakbilsleveranser 

Följande mängder gäller vid flakbilsleverans: 

Hel bil   13 ton  

Helt släp  25 ton 

Hel bil + släp  37 ton 

 

Anmärkning av foderleverans 

Anmärkning av foderleverans ska göras snarast, dock senast 8 dagar efter leverans. 

Vid sidan av Vallberga Lantmäns försäljnings- och leveransvillkor gäller den vid var tid senast gällande 
versionen av Allmänna bestämmelser vid försäljning av varor inom foder- och spannmålsbranschen 
(AFOS 2014). Innehållet i de bestämmelserna skall tillämpas om de inte strider mot innehållet i Vallberga 
Lantmäns försäljnings- och leveransvillkor.  
 

Värt att tänka på vid foderbeställning 

• Att utnyttja vår planeringsrabatt (2 öre/kg) så vi får större flexibilitet i leveranserna. Ni kan tjäna 

och vi kan spara många kronor på att utnyttja planeringsmöjligheten.  T.ex. om ni köper 500 ton 

foder om året och ni utnyttjar planeringsrabatten fullt ut blir det 500 000kg x 2öre = 10 000kr. 

• Har ni tänkt på vad vår bulkrabatt kan ge i pengar om ni har möjlighet att ta lite större poster. Hop-

pet mellan att ta 5 ton och 10 ton foder är 5öre/kg i bulkrabatt. Samma exempel som ovan så blir 
det  500 000kg x 5öre = 25 000kr på ett år. 

 

Silo, skruv och rörsystem 

Om du har behov av ny silo, större silo eller siloutrustning så kan vi med hjälp av Mafa i Ängelholm  

erbjuda rabatterade priser på silo, skruv och rörsystem. Tänk på placering av silos och rör vid            

nyinstallation. Ring oss gärna för tips och råd! 

Kontakta din fodersäljare, så hjälper vi till. 

Vallberga Lantmän ek för  

Lantmannaplan 5 Växel 0430-162 00                

312 50 VALLBERGA Org.nr 749200–3038 


