
Anmälan för fatägarskap Hallandos och/eller Halländsk Gin
Utanför Kungsbacka på det halländska höglandet har Regnér Bränneri  uppfört ett bränneri för 
produktion av äppeldestillat (Hallandos) / (Gin ). Karaktären på äppeldestillatet kommer att följa den 
geografiska placeringen, med en utpräglad, stark karaktär med tydlig halländsk känsla. Produktionen är 
högst begränsad, med en planerad volym om endast ca 500 liter det första året, från produktionsstart 
under 2019. Tillgången till den sprit som efter tre år på ekfat blir äppeldestillat av Calvados karaktär 
kommer därför att vara starkt begränsad. 

Alternativ 1 
Den färdiga Hallandosen buteljeras på 48 flaskor á 0,5 liter och hämtas ut genom ett godkänt 
försäljningsställe i Sverige i enlighet med gällande lagar vid uthämtningstillfället. 

Pris: 18 000 SEK 

Alternativ 2 
Den färdiga Halländsk Gin buteljeras på 48 flaskor á 0,5 liter och hämtas ut genom ett godkänt 
försäljningsställe i Sverige i enlighet med gällande lagar vid uthämtningstillfället.

Pris: 9 500 SEK 

Ange den siffra av leveransalternativ som passar Er bäst:

I detta totalpris ingår fatet, ett lån till Regnér Bränneri och fatets innehåll, fatfyllning, 
hanteringskostnad, årligt fatprov, buteljering, etikettering, frakt till utlämningsstället och kostnaden för 
lagring och försäkring under de första tre åren. 

Tilläggstjänster
1. Extra lagring efter 3 år 600 kr/år
2. Fyllning av 2-årig sprit: 5000 kr på 30 liters fat

Vad kommer dina flaskor att kosta
När du buteljerar ditt fat och hämtar ut flaskorna ska du betala den sista delen av kostnaden för din 
färdiga sprit. Det är alkoholskatt, moms samt uthämtningsställets påslag. Det slutliga priset per flaska 
vet vi först när vi har mätt upp den exakta alkoholskatten på din sprit och kan beräkna skatten. 

Namn: Personnummer:

Adress: Postadress:

Email: Telefon:

Underskrift: Datum:

Vänligen skicka denna beställningssedel i original till oss under adressen Regnér Garden AB, Stättaredsvägen 587, 432 66 Veddige. 
Giltigt avtal förutsätter utöver skriftlig beställning även meddelad tilldelning av fat samt full betalning i förskott.



Allmänt 
Villkoren i detta erbjudande gäller till 2020-12-31, och kan på 
saklig grund ändras utan föregående meddelande (se “Ändring 
av villkor” nedan). Kommunicering av ändringen till den som 
reserverar flaskor (i det följande “Kunden”) kommer att ske 
snarast genom publicering på Regner Bränneri:s hemsida eller 
via e-post.

Erbjudandet är riktat till en mindre krets som ska få en unik 
möjlighet att själva påverka samt delta i och följa utvecklingen 
från råvara till färdig produkt. 

Köp av fat 
Avtal mellan Regnér Bränneri och kunden ingås genom att 
kunden undertecknar beställningssedel, får bekräftelse av att 
tilldelning kan ske och att kunden därefter även erlägger hela 
den på beställningssedeln angivna betalningen för 
reservationen av det aktuella fatet. Kunden skall vara antingen 
en (1) privatperson eller en (1) juridisk person, d.v.s. bolag eller 
förening; lösa sammanslutningar av flera personer får utse en 
huvudansvarig som blir vår kund. Avtalets innebörd är att 
kunden köper ett ekfat samt begär tillverkning av råsprit, vilken 
bolaget åtar sig att reservera för kundens framtida köp via 
Systembolaget (eller annan ordning enligt då gällande lagar och 
regler). Kostnaden för ekfat och reservation är ett köp och 
därför momspliktigt. Reservationsavgiften återfås inte för det 
fall att utköp av Hallandos / Gin ej genomförs. 

Fyllning av fat 
Fat i enlighet med lagd beställning och ingått avtal köps in och 
fylls sedan på en viss angiven dag. Kunden kommer att 
informeras om datum för fatfyllning och är välkommen att vara 
närvarande. 

Mognadslagringen och avdunstning
I reservationen av fatet ingår tre år och tre månaders lagerhyra. 
Dessa tre år kan vara tillräcklig tid för att råspriten skall mogna 
till en bra Hallandos / Gin. Vid behov eller önskemål kan tiden 
dock förlängas, se nedan. Under lagringstiden kommer också en 
del av spriten att sugas upp av fatet eller avdunsta. 
Uppskattningsvis kan detta för små fat handla om ca fem 
procent av volymen per år, men det varierar och någon garanti 
om slutlig mängd kan inte lämnas. 

Vad ingår 
Vid godkänt köp av innehållet i ett fat betalar kunden till Regnér 
Bränneri för blivande Hallandos / Gin, ekfatet, lagerhyra i 39 
månader, försäkring för råspriten som del av vårt lager, 
deltagande vid fatfyllningsdag. 

Utlåning av ekfatet under lagringstiden m.m. 
Oavsett om kunden väljer att buteljera och köpa Hallandos / Gin 
eller ej så är kunden förpliktigad att låna ut det aktuella ekfatet 
till Regnér Bränneri under hela den tid som Hallandos /  Gin 
lagras på detsamma. Efter att ekfatet har tömts på Hallandos / 
Gin kan kunden avhämta det hos bolaget inom 30 dagar, eller 
istället låta det övergå till bolaget.

Provsmakning 
Efter godkännt köp finns möjlighet för kunden att provsmaka 
innehållet i fatet under lagringen. Sådan provsmakning 
anordnas på serveringställen med serveringstillstånd i närheten 
av där fatet lagras. Smakprov från fatet får enligt gällande 
lagstiftning inte lämnas ut. Vid provsmakning tillkommer en 
upptappningskostnad, enligt gällande lagstiftning. 

Buteljering 
Regnér Bränneri kommer att buteljera Hallandos / Gin tidigast 
efter tre års lagring, i samband med att kunden förklarar sig vilja 
köpa ut Hallandos / Gin genom Systembolaget eller annan 
återförsäljare. Vi buteljerar endast fulla flaskor om 0,5 liter. 
Eftersom alla fat är individuella kan Hallandosen / Ginens 
karaktär, doft, smak och volym skilja sig åt mellan olika fat med 
samma lagringstid. 

Leverans 
Leverans av buteljerade flaskor sker via godkänt 
försäljningsställe i Sverige i enlighet med vid 
buteljeringstillfället gällande och tillämpliga lagar och 
föreskrifter. Regner Bränneri meddelar Kunden via e-post när 
leveransen sker. Kunden beställer leverans av Regnér Bränneri. 
Kunden ansvarar för att flaskorna hämtas ut senast ett år från 
dagen för beställning av leverans. Ej uthämtade flaskor återgår 
till Regnér Bränneri utan kompensation till kunden. 

Varumärkesrätt m.m. 
All rätt till varumärken och näringskännetecken inklusive namn, 
som används av Regnér Bränneri är endast bolagets egendom. 
Kunden äger inte använda sig av dessa kännetecken utan 
bolagets uttryckliga tillstånd. 

Oförutsedda händelser hänförliga till lagring 
Eftersom Hallandos / Gin lagras i ekfat, och ek är ett levande 
material, kan oförutsedda händelser som exempelvis läckage 
inträffa. Skulle en sådan oförutsedd händelse inträffa erhåller 
kunden kompensation från Regnér Bränneri för eventuell 
ekonomisk skada upp till det erlagda fatpriset.

Ändring av villkor 
Regnér Bränneri äger rätt att ensidigt förändra dessa villkor om 
lagstiftning, domstols avgörande eller myndighetsbeslut ger 
anledning härtill. 

Registrering av personuppgifter 
Kunden medger i samband med sin beställning att Regnér 
Bränneri lagrar personuppgifter i enlighet med 
personuppgiftslagen. 

Adressuppgifter m.m.
Det åligger kunden att informera Regnér Bränneri om alla 
förändringar av postadress och e-adress. Bolaget kommunicerar 
i huvudsak per e-post med information omkring fatet. 

Force majeure 
Om Regnér Bränneri åtaganden enligt dessa villkor förhindras 
eller uppfyllandet av dem avsevärt försvåras till följd av force 
majerue ska Regnér Bränneri för den tid som hindret varar 
anses befriat från sina åtaganden mot kunden. Kunden äger ej 
heller rätt till ersättning för skada som därigenom uppkommit. 
Med force majerue avses bla krig, terroristattacker, politiska 
oroligheter, import eller exportrestriktioner, myndighets åtgärd 
eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, 
konflikt på arbetsmarknaden, strejk, lookout, blockad, eller 
annat arbetshinder, eldsvåda, översvämning, olyckshändelse 
eller annan därmed jämförbar omständighet utanför Regnér 
Bränneri kontroll.

Allmänna villkor och information om köp av fat med Hallandos / Halländsk 
Gin


