
Uppstallningsavtal

Mellan undertecknade har denna dag träffats följande avtal om uppstallning av häst. 

Uppstallningsvärd Örnäs Islandshästar AB ( nedan kallad ÖI ) 556565-9785 med

postadress: Box 5889 10240 Stockholm. Telefon 08-581 650 72,  Bankgiro 5276-8546
och Hästägare ( nedan / vidare kallad NN ) 

Hästägarens Namn

Person nr

Adress

Mailadress                                                                             @

Telefon/mobil

Antal - hästar                                 - Boxplatser                                   - Lösdrift

Häst namn 1

Häst namn 2

Häst namn 3

NN erlägger förskottsvis för varje kalendermånad 3300 kronor för lösdrift och 4300 kronor 

per häst för boxplats och hage som bestäms av ÖI. Moms ingår i beloppet.

Full uppstallningskostnad gäller för uppsägningsmånad. ÖI kan justera månadsbeloppet 

med 2 månaders varsel.
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BETALNINGSSÄTT

Uppstallningskostnaden skall vara ÖI tillhanda enligt sista datum 
som anges på de fakturor som skickas ut. På inbetalningen skall 
kundnr och fakturanr anges. Betalningen skall ske till bg 5276-8546

UPPSTALLNING

I grundpriset ingår; box och eller plats i hage med lösdrift, bete 
sommartid, grovfoder, saltsten, vattenkopp eller vattning i hagar. 
Tillgång till anläggningen, fikarum, spolspilta, sadelkammare, extra 
utrymme för utrustning i ”gröna dörren”, ridbanor, ovalbana och
longervolt när de inte är uppbokade av ÖI. Ridhuset ingår ej i stall-
hyran, separat avgift tillkommer om man vill nyttja det.
Fodring vardagar- dagtid. Kvälls och helgfodringar sker kollektivt 
enligt ett rullande schema.

För boxhästar ingår utsläpp på vardagar, 2 påsar boxströ/månad. 
Lösdriftshäst som vill nyttja box kan göra detta i samråd med
personalen mot en avgift om 80 kr + moms/dygn. Vid behov av box 
en längre tid kan detta lösas i mån av plats mot en kostnad.

Om en lösdriftshäst behöver extra grovfoder, ombesörjs detta av 
hästägaren själv på anvisad plats.

Samtliga inackorderingar har ansvar för att mockning av hagar
sker kontinuerligt samt att hålla god ordning i stallar och gemen-
samhetsutrymmen.

Övriga tjänster som t.ex mockning, hovslagarservice, insläpp mm 
kan köpas till efter överenskommelse.

Samtliga inackorderingar har ansvar att dagligen kontrollera sin 
egen häst, eller ombesörja att detta utförs.

Om man är bortrest ska man meddela ÖI vem som är ansvarig för 
hästen med alla kontaktuppgifter till denne, om hästen t ex behöver 
vetrinärvård eller behöver köras in till klinik.

FODER

ÖI står för val av foder. Foder utöver det som ÖI står för hanteras av 
hästägaren helt på egen hand.

ÖI:S SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

ÖI skall svara för att stallet/anläggningen är i godtagbart skick samt 
att foder, utfodring och skötsel, i den utsträckning avtalet anger, är 
tillfredställande samt att ordning i stallet/anläggningen är god. ÖI 
äger rätt att flytta hästar till annan box i stallet eller hage.

Om NN behandlar sin häst utanför de normala hänsyn som skall tas 
till en häst har ÖI rätt att hindra hästägaren från nyttjande.

NN:S RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

NN har sin häst i stallet/anläggningen helt på egen risk och vistass 
också själv i stallet på egen risk. Det åligger NN att själv hålla sig

informerad om de regler och förändringar som finns och sker i 
stallet / anläggningen samt att rätta sig efter dessa. Det åligger 
också NN att informera personer så som medryttare i anslutning
till honom om de regler som gäller i stallet/anläggningen.

Rökning är inte tillåten i stallet / anläggningen förutom på anvisad 
plats.

Hundar eller andra djur skall hållas kopplade.

Medföljande barn får ej av säkerhetsskäl lämnas utan uppsikt eller 
vistas i stallet utan ridhjälm.

Det åligger NN att hålla hästen fullt försäkrad så länge uppstallnin-
gen varar. NN medger att ÖI äger rätt att kontakta veterinär när ÖI 
så finner behov av detta utan att först konsultera NN. NN står själv 
för alla kostnader i samband med veterinärvården.

Underupplåtelse eller överlåtelse av detta avtal får ej göras utan 
ÖI:s skriftliga tillstånd Om NN eller personer i anslutning till honom 
bryter mot avtalet eller av ÖI uppställda regler har ÖI rätt att 
förbjuda dem tillträde till stallet/anläggningen. I sådant fall åligger 
det NN att senast 14 dagar efter uppmaning härom hämta hästen.

ÖI äger dock tills full betalning erlagts utnyttja sin retentionsrätt i 
hästen vilket innebär rätt att kvarhålla och nyttja hästen till des
 full betalning erlagts.

I syfte att erhålla betalning äger ÖI efter erhållen exekutionstitel 
(dom eller bevis på betalningsförläggande) anvisa hästen till 
kronofogdemyndigheten för utmätning.

NN garanterar att hästen är fullt frisk och inte har symptom på 
någon smittsam sjukdom samt inte är krubbitare eller vävare.
Veterinärintyg skall kunna uppvisas vid anfordran.

ANSVARSFRÅGOR

För skada på häst eller utrustning ansvarar inte ÖI. ÖI ansvarar inte 
heller för skada som förorsakat tredje man i annat fall än då han 
förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt.

För sådan skada eller sjukdom på hästen som uppkommit på grund 
av vårdslöshet från ÖI eller dess personals sida är ÖI ansvarig i 
den utsträckning som gällande lag anger och gällande försäkringar 
täcker. För skada som förorsakats av hästen är NN ansvarig
att åtgärda skadan i den mån skadan inte uppkommit genom vårds-
löshet från ÖI.

AVTALSTID

Avtalet gäller från 2023 och 1 år framåt. Avtalet förlängs automa-
tiskt med 12 månader i sänder. Uppsägning kan ske med 1 kalender-
månads varsel från båda parters sida.

AVTALETS HÄVANDE / TVIST

Vid tvist härrörande ur detta avtal eller till bedömning av om kon-
traktsbrott föreligger skall avgörandet lämnas till allmän domstol.

Stockholm  |  Kungsängen den    . . . . . . . / . . . . . . .      20. . . . . . .

 

                    För Örnäs Isladhästar AB (Uppstallningsvärd)                                                                                                Hästägaren
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