
 

 

Købs og leveringsbetingelser for Emmelev A/S 

 

RAPSFRØ – DK frø 

 
§ 1 :  Anvendelse 

 

Nærværende købs- og leveringsbetingelser finder anvendelse 

for Emmelev A/S’s (~køber) køb og indlevering af rapsfrø, 

med mindre andet udtrykkeligt er aftalt i skriftlig form. 

 

§ 2 : Generelle betingelser 
 

Alle handler er indgået i henhold til reglerne i Københavns 

Slutseddel for handler i korn ”in Loco” eller” leveret”1 (excl 

Voldgiftsbestemmelser) samt tillægsbestemmelser for rapsfrø 

i den form de var gældende på kontraherings tidspunktet, med 

mindre andet fremgår af nærværende regelsæt eller fremgår af 

den specifikke aftale. 

 

§ 3 : Mængde 
 

Den kontraherede mængde fremgår af den specifikke aftale. 

De i Københavns Slutseddel § 1a omhandlede 5% er ikke 

gældende for kontrakten. 

 

§ 4 : Kvalitet 
 

Varerne prøveudtages ved indlevering. Prøve analyseres enten 

på sælgers eget laboratorium eller på eksternt laboratorium. 

Valget fremgår af den specifikke aftale. I begge tilfælde 

betaler sælger analyseomkostningen. 

Ved engrohandel finder de i § 2 nævnte tillægs-bestemmelser 

for analyse og regulering anvendelse. 

Ved andre handler ( Landmandshandler ) finder købers 

generelle detailbetingelser for analyse og regulering 

anvendelse2 

 

§ 5 : Levering 
 

Med mindre andet er aftalt i den specifikke aftale leverer 

sælger varerne fragtfrit på købers lager i Otterup på det aftalte 

tidspunkt/periode. Ved leveringen overgår ejendomsretten til 

varerne til køber. 

 

§ 6 : Sporbarhed & bæredygtighed 
 

Fra 1. januar 2005 gælder fælles minimumskrav til 

sporbarhed i al produktion af foder og fødevarer i EU. 

Afgrøder og varer, der modtages til videresalg eller 

forarbejdning, skal derfor kunne spores individuelt mindst ét 

handelssted tilbage. Sælger skal kunne fremlægge 

dokumentation for sporbarhed for køber på forlangende. 

 

Rapsfrøene skal anvendes til produktion af biobrændstof og  

er derfor underlagt regler om bæredygtighed (EU Direktiv 

2009/28/EF af 23. april 20093 med efterfølgende ændringer, 

samt nationale regler i tilknytning hertil). Dette indebærer, at 

frøene skal være høstet på arealer, der var defineret som og 

anvendt som landbrugsjord den 1. januar 2008 og siden, og 

herunder at dyrkningsarealet ikke var et areal med høj 

biodiversitet ( som defineret i art. 17.3 ), ikke var et areal med 

højt kulstofindhold ( som defineret i art. 17.4 ) og ikke var 

tørvemose ( som defineret i art. 17.5 i EU direktiv 2009/28/EF  

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

med senere ændringer ). Frøene skal være dyrket i 

overensstemmelse med almindelig anerkendte 

dyrknings forskrifter samt internationale konventioner 

som anført i direktivets art. 17.6 og 17.7.  

Er sælger den primære producent af rapsfrøene, 

erklærer sælger sin villighed til at udstede erklæring 

for at frøene er dyrket på arealer og efter metoder, der 

opfylder ovennævnte betingelser. Sælger medgiver 

ligeledes køber tilladelse til at køber eller en af køber 

valgt revisor kan kontrollere overholdelse af de 

ovennævnte forskrifter hos sælger. 

Er sælger ikke den primære frø producent, erklærer 

sælger, at frøene er dyrket i det land, som det er aftalt 

parterne imellem, samt at sælger kan dokumentere 

opfyldelsen af EU direktiv 2009/28/EF art. 17.3 til 

17.7 for de leverede frø og herunder har etableret et 

massebalancesystem overensstemmende med EU 

direktiv 2009/28/EF art. 18.1 samt nationale regler i 

tilknytning hertil. Sælger medgiver køber tilladelse til 

at en af køber valgt revisor, for købers regning, kan 

kontrollere overholdelse af de ovennævnte forskrifter 

hos sælger og at sælger vil være revisor behjælpelig 

hermed. I forbindelse med sådan revision skal revisor 

behandle modtagne oplysninger og materiale som 

fortrolig, og alene i sin rapport til køber afgive 

erklæring om overholdelse af de enkelte områder. Kun 

i tilfælde af eventuel manglende overholdelse af en 

forskrift afgiver revisor detaillerede oplysninger om 

afvigelserne. Revisors rapport forelægges for sælger til 

udtalelse forinden den afleveres til køber. 

 

§ 7 Gen manipulerede varer ( GMO ) 
 

Sælger garanterer at varen ikke er GMO. Dvs at der 

hverken er anvendt GMO såsæd til varer eller at varen 

er blandet med GMO varer. 

 

§ 8 : Pris 
 

Prisen fremgår af den specifikke aftale. Prisen er 

angivet excl. moms og excl. eventuelt andre afgifter. 

 

§ 9 : Overdragelse 
 

Kontrakten eller rettigheder og pligter udspringende 

herfra kan ikke overdrages til tredjemand. 

 

§ 10 :  Betaling 
 

Betaling forfalder kontant den 12 i måneden efter 

indlevering, med mindre andet er aftalt. 

 
1   

http://www.danskerhverv.dk/Raadgivning/Kontraktero

gblanketter/  
2  http://www.emmelev.dk     ( Kopi kan rekvireres hos  

Emmelev A/S ) 

3  http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlan

g=en&lng1=en,da&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,h

u,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=496661:cs&page= 
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