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Allmänna villkor vid köp  
 
Allmänt 
Villkoren i detta erbjudande gäller som längst till 2020-12-31. Ändringar i villkoren kan förekomma utan förvarning. 
Denna unika möjligheten att ta del av ett eget fat på Spirit of Hven Backafallsbyn Ab är riktat till ett mindre antal 
kunder, erbjudandet avser endast ett begränsat antal fat. 
Spirit of Hven Backafallsbyn ligger vid de berömda och av Gabriel Jönsson omsjungna Backafallen på ön Hven mitt i 
Öresund med sin storslagna utsikt över de danska och svenska kusterna. 
Spirit of Hven Backafallsbyn är helt familjeägt och drivs av familjen Anja, Henric & Charlie Molin. 
Destilleriet har sedan 2008 producerat ett stort antal produkter såsom Singel Malt Whisky, Rye Whisky, Majs 
Whisky, Vodka, Gin, Aquavit och ett stort antal andra specifika produkter.  
Anläggningen har även sitt eget laboratorie.  Här görs analyser för anläggningens egen produktion men också till ett 
stort antal destillerier runt om i världen.  Spirit of Hven konsulterar andra destillerier då de skall starta upp sin 
verksamhet. Konsultation ges vid val av pannor och annan utrustning, design av pannor och rådgivning kring 
regelverk både i Sverige och EU. Spirit of Hven komponerar även klienters recept till deras kommande produkter. 

 

Avtalsparter  
Avtal tecknas mellan Spirit of Hven, Backafallsbyn Ab (hädanefter i avtalet kallat Spirit of Hven) och kund. Kunden 
skall vara antingen en (1) privatperson (ålder över 20 år) eller en (1) juridisk person, d.v.s. bolag eller förening. 
Sammanslutningar av flera personer måste utse en huvudperson som blir kunden.  

 
Avtal innebörd  
Tecknande av avtal sker genom att kunden undertecknar beställning, Spirit of Hven Backafallsbyn Ab bekräftar att 
tilldelning kan ske samt att kunden erlägger hela betalningen enligt bekräftelse. Betalningsvillkor 30 dagar. 
Avtalet innebär att kunden köper ett (1) ekfat samt att kunden begär tillverkning av råsprit. Kunden betalar också för 
fatvård samt lagring. Bolaget åtar sig att producera råsprit till kunden för framtida köp via Systembolaget eller annat 
godkänt försäljningsställe enligt då gällande lagar och regler. 
Kostnaden för ekfat, fatvård och lagring är ett köp och är momspliktigt.  
Erlagd köpeskilling återbetalas inte i de fall utköp av whiskyn inte genomförs.  
Spirit of Hven förbehåller sig rätten att besluta om tilldelning av fat. Spirit of Hven äger rätt att i förtid avbryta 
avtalet mot återbetalning av erlagd summa om Spirit of Hven finner att särskilda skäl för detta föreligger.  
Den som tecknat avtalet ansvarar för att uppgifter som angivits vid köptillfället är korrekta. Skulle kundens 
kontaktuppgifter ändras under tiden för avtalet ansvarar kunden för att dessa ändringar registreras hos Spirit of 
Hven via mail och fått bekräftat att ändring genomförts. 

 
Fyllning av fat  
Fat i enlighet med avtal köps in och fylls sedan då råsprit finns tillgänglig. 
När köp dvs betalning genomförts är kunden välkommen att delta vid fyllning av fatet, själv eller med vänner. 
Kunden bekostar själv resa och eventuell kost & logi på destilleriet i samband med fatfyllningen. Kunden kan också 
välja att Spirit of Hven fyller fatet utan att kunden medverkar. Har kunden ej bokat in tid för fatfyllning inom 30 
dagar efter det att betalning skett har Spirit of Hven rätt att fylla fatet utan att meddela kunden. Fatfyllningstillfällen 
är Torsdag den 21 November 2019, Fredag den 22 November 2019, Torsdag den 28 November 2019, Fredag den 28 
Februari 2020 och Fredag den 13 Mars 2020. 
Vi kommer märka Ert fat med en personlig bild (vilken lamineras) av er eller av er och era vänner. Spirit of Hven 
förbehåller sig rätten att godkänna bild. Om kunden under samma tid inte sänt oss en bild, förbehåller vi oss rätten 
att endast skriva ert för- och efternamn på fatet. 
Bild av Er kan också tas i samband med fatfyllnadstillfället.  
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Lagring och whiskyns karaktär 
För att Er råsprit skall få kallas Whisky måste den lagras minst trettiosex (36) månader på ekfat. Lagringstiden ger 
råspriten, det som skall bli whisky mycket av dess karaktär.  
Faten som används för lagring är ny lufttorkad Amerikansk Quercus Muehlenbergii ek, hårt rostad, hårt kolat, 
slipade med galvaniserade ringar. Vid köp av fat ingår trettiosex (36) månaders lagerhyra. Dessa trettiosex (36) 
månader kan vara tillräcklig tid för att råspriten skall mogna till en bra whisky. Vid önskemål kan tiden förlängas dock 
längst tills fatet är 60 månader (5 år). Om kunden önskar förlänga lagringstiden utgår en avgift om för närvarande 
1 700 kr per påbörjat nytt lagringsår.  
 
Spirit of Hven förbehåller sig rätten att buteljera innehållet i fatet efter trettiosex månader om kunden inte 
meddelat om förlängd lagring och betalt för förlängd lagringstid. Spirit of Hven kan då kräva att avtalet och därmed 
reservationen av fatet upphör. Detta sker utan kompensation eller återbetalning av köpeskilling.  

 
Råsprit  
Råsprit som vi fyller Ert fat med är gjord av svenskt spannmål, jäst och vatten. Spriten har destillerats i våra 
kopparpannor på Hven. Styrka vid fatfyllning är ca 62 procent. Varje enskilt fat kommer att påverka råspriten mer 
eller mindre olika. Slutlig karaktär på det som skall bli whisky kan därför inte förutses exakt. 

 
Provsmakning av fatet 
Det finns möjlighet för er och era vänner att provsmaka innehållet i fatet under lagringstiden. Sådana provsmakningar 
arrangeras på Spirit of Hven, i dess restaurang och bar där utskänkningstillstånd finns. Smakproverna serveras i glas 
upphälld ur din personligt märkta 50 cl flaska. Ni föranmäler ert provsmakningstillfälle via mail minst 30 dagar före 
ankomst och inväntar bekräftelse från Spirit of Hven. Provsmakning kan göras vid högst två (2) tillfällen per fat. Första 
tillfället kan ske tidigast när fatet lagrats tolv (12) månader. Andra provsmakningstillfället kan ske tidigast då fatet 
lagrats tjugofyra (24) månader.  
Kostnaden per provsmakning av fatet betalas per centiliter alkohol serverad i baren. Priset är baserat på kostnad för 
råsprit, alkoholskatt, serveringsavgift samt lagstadgad mervärdesskatt. Pris per centiliter vid dessa tillfälle är 25 kr 
per centiliter. Kunden är välkommen att bjuda med gäster att delta vid provsmakningstillfället. Besökarna bekostar 
själv resa och eventuell mat & logi. Smakprov från fatet får enligt gällande lagstiftning inte lämnas ut och tas med 
hem ifrån Spirit of Hven.  

 
Buteljering  
Kunden anmäler önskad buteljering via mail till Spirit of Hven när kunden önskar köpa ut whiskyn genom 
Systembolaget eller avhämtningsställe i Köpenhamn.  
Detta kan ske tidigaste efter 36 månaders lagring. Spirit of Hven kommer sedan erbjuda er buteljeringstillfälle och 
bekräfta när så sker. Buteljering innebär hantering av livsmedel varför kunden för närvarande inte kan närvara vid 
buteljeringstillfället. Flaskorna kommer märkas med Spirit of Hven samt en personlig text. Kunden ansvara själv för 
att buteljeringsanmälan av text blir korrekt. Samma text gäller för alla flaskor och skall anges i samband med 
anmälan om buteljering. Endast hela flaskor buteljeras samt alla flaskor buteljeras vid ett tillfälle.  Whiskyn 
buteljeras i 50 cl flaskor. Ni erhåller 48 flaskor vid en alkoholstyrka av 50 %volym. Efter att ekfatet tömts på whisky 
kan kunden avhämta fatet på Spirit of Hven inom 30 dagar eller låta ägandet av fatet övergå till Spirit of Hven.  
Avhämtningsdag bokas i samband med anmälan för buteljering.  

 
Detta ingår i Ert köp 
Ekfatet (lufttorkad Quercus Muehlenbergii ek), fatvård , lagring i 36 månader i vårt lagerhus på Hven samt försäkring 
för råspriten som är en del av vårt lager. Möjligheten att få buteljerat 48 flaskor á 50 cl vid en alkoholstyrka om 50 % 
volym samt 2 flaskor á 50 cl vid tillfällets fatstyrka vid två (2) smakprovningstillfälle. Det vill säga total möjligheten till 
50 flaskor. Frakt till uthämtningsstället ingår också i köpet.  
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Vad tillkommer 
Vid uthämtning av flaskor tillkommer en kostnad till Spirit of Hven om 100 kr per flaska för whisky, kostnad för 
flaskor, tillbehör och etiketter.  
Det tillkommer återförsäljares påslag, alkoholskatt samt mervärdesskatt. 
Om kunden önskar förlänga lagringstiden utgår en avgift om för närvarande 1 700 kr per påbörjat nytt lagringsår. 
Kostnader såsom resor, eventuell mat & logi i samband med fatfyllning eller prövningstillfälle tillkommer i den mån 
det önskas nyttjas.  
 
2019 års nivå för återförsäljares påslag 
Sverige  22 Sek 52 öre per flaska 
Danmark  15 Dkk per flaska 
 
2019 års nivå för alkoholskatt 
Sverige  516 Sek 59 öre per liter 100% alkohol vilket motsvarar 129 Sek 15 öre per flaska vid 50%volym 
Danmark   150 Dkk per 100% alkohol vilket motsvarar 37 Dkk 50 öre per flaska vid 50%volym  
 
2019 års nivå för mervärdesskatt 
Sverige  25% 
Danmark  25% 

 
Varumärkesrätt 
All rätt till varumärket Spirit of Hven och näringskännetecken, inklusive namn, som används av Sprit of Hven, 
Backafallsbyn Ab är endast bolagets egendom. Kunden äger inte rätt att använda sig av dessa kännetecken utan 
bolagets uttryckliga tillstånd.  

 
Oförutsedda händelser  
Whisky lagras i ekfat, som är ett levande material, och därför kan oförutsedda händelser som exempelvis läckage 
inträffa. Skulle en sådan oförutsedd händelse inträffa erhåller kunden likvärdig produkt från Spirit of Hven. 
 

Force Majeure 
Förhindras eller avsevärt försvåras Spirit of Hven åtagande enligt detta avtal till följd av force majeure ska Spirit of 
Hven för den tid som hindret varar, anses befriat från sina åtagande enligt avtalet. Kunden äger då ej rätt till 
ersättning för skada som därigenom uppkommit.  
Med force majeure avses bl a krig, terroristattacker, politiska oroligheter, import- eller exportrestriktioner, 
myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, strejk, 
lockout, blockad eller annat arbetshinder, brand, översvämning, storm, orkan, annan naturkatastrof, olyckshändelse 
eller annan därmed jämförbar omständighet utanför Spirit of Hvens kontroll, vilket hindrar Spirit of Hven att fullfölja 
åtagandena.  
 
Registrering av personuppgifter  
Kunden medger i samband med sin beställning att Spirit of Hven, Backafallsbyn Ab lagrar personuppgifter på 
datamedium, i enlighet med personuppgiftslagen. 
 

Adressuppgifter 
Det åligger kunden att informera om alla förändringar av postadress och e-adress. Spirit of Hven kommunicerar i 
huvudsak per e-post med information och bokningar omkring fatet. Spirit of Hven nås lämpligast via e-post till 
info@hven.com. Önskar ni hellre telefonkontakt sker det via 0418 - 44 99 99.  
 
Vid telefonkontakt efterfrågas Camilla Ericsson eller Anja Molin. 
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