KONTRAKT avverkningsrätt
Område:

Kontaktperson

Leverantörsnr.

Ursprung/Uppdrag

Telefon

Telefon

Utskriftsdatum

Köpare

Säljare, namn och postadress

S ä l j a r e n u p p l å t e r h ä rm e d t i l l K Ö P A RE N rä t t at t a vv e rk a e nl i gt ne da n (n ed a n A v v er k ni n gs r ät t e n ).
Avverkningsområde

Beräknad
areal och
kvantitet

Fastighetsbeteckning

I Län

I Kommun

Slutavverkning, avdelningar areal (ha)
Tall, m3fub

Gran, m3fub

Löv,m3fub

Gallring, avdelningar
Totalt, m3fub

I Församling

areal (ha)
Enligt bilaga
I Varav slutavverkningkarta
m3fub

KÖPARENS rätt att avverka gäller ovan angivna avdelningar
Avverkningstid Avverkningstiden löper fr.o.m. dagen för Kontraktets undertecknande t.o.m. _______________(nedan

Avverkningstiden).

Köpeskilling
-intäkter Kostnader

Köpeskillingen utgörs av intäkter med avdrag för KÖPARENS avverkningskostnader for uppdragets
genomförande (nedan Köpeskillingen). Mervärdeskatt tillkommer.
KÖPARENS kostnader för uppdragets utförande debiteras taxor enligt bilaga 1.
Intäkterna beräknas av värdet av inmätt virke enligt KÖPARENS prisnivå vid: (kryssa för aktuellt alternativ)
Alt.1 Vid kontraktets undertecknande

Ränta

Redovisning

Alt.2 Vid avverkningstillfället

Ränta på Köpeskillingen utgår från och med 9 månader efter kontraktsdatum till dess KÖPARENS utbetalning
sker, vid var tid gällande inlåningsränta for avverkningsrätter.
Redovisning av avverkning, intäkter och kostnader för fastställande av köpeskilling görs enligt följande där
KÖPAREN är skyldig att erhålla säljaren:
1. Redovisning av provytor enligt bilaga 2 i samband med att uppdraget slutförts
2. Produktionsnota från skördare
senast 2 dag efter slutförd gallring/avverkning
3. Fullständigt mätbesked, VMF el motsv. senast 2 veckor efter inmätning
4. KÖPARENS slutredovisning
senast 2 veckor efter inmätning

Slutlikvid erläggs i samband med slutredovisning.
Betalning sker enligt betalningsplan nedan och ränta enligt ovan utbetalas årligen vid kalenderårets slut.
Betalningsplan Datum
Datum Kronor
Kronor
Datum
Kronor
Datum
Kronor

Likvider

Anmälningsplikt
Köparens
skyldigheter
vid gallring /
avverkning

Anmälan till myndighet om avverkning ombesörjs av ____________ (köparen eller säljaren)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Att utföra ____antal provytor per avdelning. Redovisning sker enligt bilaga 2
Diken som sätts igen vid dikespassager skall rensas
Stubbehandling mot rotröta vid temperaturer över 5 grader
Avverkning får endast ske vid tjänlig väderlek. Ev. skador på väg i samband med uttransport av
virke bekostas av köparen.
Maximal tillåtna spårdjup _____ cm
Avstånd mellan stickspår _____ meter

Skulle något av ovanstående ej uppfyllas har säljaren rätt till skälig ersättning
Övrigt

Bilaga 2

GALLRING / AVVERKNINGSKVITTO
Resultat
Uttag
m3fub

Grund Övre kvarvarande
höjd volym, m3fub
Yta

T% G% L%

Kvarvarande antal
stammar per hektar

Avdnr

Uttag
m3fub

Grund Övre kvarvarande
höjd volym, m3fub
Yta

T% G% L%

Kvarvarande antal
stammar per hektar

22

34

Avdnr

Exempel:

21

18

156

30 70

0

680

Entreprenör/avverkningslag: ___________________________________
Datum:
Signatur skördare: ______________________ Telefon:________________________

Resultat skickas med smartphone app efter varje slutförd gallring
i respektive avdelning.
Efter slutfört uppdrag skickas:
1. Ifyllt kvitto
2. Produktionsnota
med e-post till säljarens e-post adress:

eller till säljarens bostadsadress:

___________________________________

___________________________________

