
  

  

 

 
  

Olofström 

Östra Storgatan 27 

293 34 Olofström 

0454-30 14 30 

0454-999 18 (fax) 

Växjö 

Kungsgatan 13 A 

352 31 Växjö 

0470-243 30 

Bromölla 

Storgatan 38 

295 31 Bromölla 

0456-33 30 09 

Bankgiro 5590-0229 

Bankgiro klientmedel 5789-5898 

Org. Nr 556639-8441 

E-post info@centrumadvokaterna.se 

Hemsida www.centrumadvokaterna.se 

Godkänd för F-skatt 
 

Avtal om sommarbete 

Nedan angivna parter har i dag träffat följande avtal om sommarbete.  

 

1. Betesupplåtare: 

Namn:    Personnummer/organisationsnummer: 

__________________________________ _____________________________ 

Adress:    Postnummer och ort: 

__________________________________ _____________________________ 

Telefonnummer:   E-post: 

__________________________________ _____________________________ 

 

2. Hästägare: 

Namn:     Personnummer: 

__________________________________ _____________________________ 

Adress:    Postnummer och ort:  

__________________________________ _____________________________ 

Telefonnummer:   E-post:   

__________________________________ _____________________________ 

 

3. Häst:  

Fullständigt namn:   Kön: 

__________________________________ _____________________________ 

Födelsedatum:   Chip/frysmarkering:  

__________________________________ _____________________________ 

Passnummer:    Ras och färg: 

__________________________________ _____________________________ 

 

Kännetecken: _______________________________________________________________ 

 

Hästen är försäkrad i följande försäkringsbolag ____________________________________ 

 

Försäkringsnummer __________________________________________________________ 

 

Försäkringens omfattning och belopp ____________________________________________ 

 

□ Betesupplåtaren har hästens pass  □ Hästägaren har hästens pass 
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4. Betets belägenhet och karaktär 

Betet är beläget på fastigheten _________________________________ i 

____________________ kommun. Nyttjanderätten innefattar inte ensamrätt till markområdet 

utan anvisar endast det område där upplåtaren kommer att ta emot beteshästar.  

Betet består av ______________________________________________________________. 

□ Betesupplåtaren svarar för putsning av betet om behov uppstår. 

□ Hästägaren svarar för putsning av betet om behov uppstår.   

 

5. Övrigt nyttjande (markera med kryss) 

Utöver betet har hästägaren under betesperioden tillgång till:  

□ vindskydd □ stall □ spolplatta  □ Uppbindningsplats 

□ Parkering för transport □ ridbana □ Sadelkammare □ Foderkammare 

Övrigt: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________. 

 

6. Upplåtelsetid 

Avtalet gäller fr.o.m. den _______________ t.o.m. den ________________, varefter avtalet 

upphör att gälla.  

 

7. Avgift (välj ett alternativ) 

□ Hästägaren betalar _____________ kr./mån, varav mervärdesskatt ingår med __________ 

kr./mån.  

□ Hästägaren erlägger för hela betesperioden totalt _____________ kr., varav mervär-

desskatt ingår med ____________kr.  

□ Betalning sker till bankkonto _______________________________ 

□ Betalning sker till bankgiro ________________________________ 

□ Betalning sker kontakt 

8. Betalning (välj ett alternativ) 

□ Ersättningen betalas månadsvis i förskott.  
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□ Ersättningen betalas i förskott för hela betesperioden senast den _______________.  

 

Vid dröjsmål med betalningen utgår ränta enligt räntelagen och för dröjsmålet består i mer än 

3 vardagar har betesupplåtaren rätt att skriftligen häva avtalet. Om avtalet hävs på denna grund 

har hästägaren en skyldighet att omgående avhämta hästen. Om så inte sker har betesupplåtaren 

rätt att debitera kostnader för omhändertagande av hästen.  

 

9. Tillsyn och vatten 

_____________________________ svarar för att hästen har tillgång till tjänligt vatten. 

 

_____________________________ svarar för den dagliga tillsynen av hästen. 

 

 

10. Särskilda villkor  

□ Hästägaren godkänner att hästen går med andra ston 

□ Hästägaren godkänner att hästen går med andra valacker 

□ Hästägaren godkänner att hästen går med både ston och valacker 

□ Hästägaren godkänner att hästen går med andra hingstar. 

□ Hästen skall vid betessläppningen vara avmaskad senast __________ veckor före släpp.  

□ Hästen skall vid betessläppningen vara skodd. 

□ Hästen ska vid betessläppningen vara oskodd. 

□ Vid behov av tilläggsfodring ansvarar och bekostar hästägaren för detta. 

□ Vid behov av tilläggsfodring ansvarar och bekostar betesupplåtaren detta.  

□ Betesupplåtaren svarar för att hästen får tillgång till mineraler och saltsten. 

□ Hästägaren svarar för att hästen får tillgång till mineraler och saltsten. 

□ Betesupplåtaren är inte ansvarig för om hästen skadar sig på betet. 

□ Annat, nämligen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 
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11. Övriga avtalsvillkor och partsförbindelser 

a)  Hagarnas skick 

Betesupplåtaren ansvarar för att stängsel i hagen/hagarna är i fullgott skick. Hästägaren 

bestyrker med sin underskrift av detta avtal att denne har besiktigat hagen/ha-

garna/stängslet och godkänt dess skick. Betesupplåtaren svarar för ev. reparation av 

stängslet. Hästägaren ska omgående anmäla ev. skada på stängslet till betesupplåtaren. 

b) Tillsynsansvar 

Om betesupplåtaren svarar för hästens tillsyn förbinder sig denne att kontakta hästäga-

ren vid eventuella skador/sjukdomar eller utbrytningar ur hagen. Det åligger hästägaren 

att meddela upplåtaren om hur hästägaren kan nås. 

I detta fall ger hästägaren betesupplåtaren fullmakt att kontakta oh ta ut veterinär om 

hästen skadat sig akut och allvarligt och hästägaren inte kan nås. Kostnaden för veteri-

närbesöket ansvarar hästägaren för.  

c) Avtalsbrott 

Om hästägaren eller upplåtaren i väsentligt avseende bryter mot bestämmelserna i detta 

avtal eller till betesplatsens hörande ordningsregler, äger den andre parten rätt att häva 

avtalet med omedelbar verkan. Hävning bör föregås av anmodan till rättelse. 

d) Andrahandsupplåtelse 

Detta avtal får inte upplåtas i andra hand eller överlåtas till utomstående utan båda par-

ters skriftliga godkännande. 

e) Tvister 

Tvister hänförliga till avtalet ska avgöras i _________________________ tingsrätt och 

avgöras enligt svensk lag.  

 

12. Övrigt 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit vars ett.  

 

 

____________________________  _______________________________ 
Ort och datum    Ort och datum 

 

____________________________  _______________________________ 
Signatur betesupplåtare   Signatur hästägare 

 

____________________________  _______________________________ 
Namnförtydligande    Namnförtydligande 

 


