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Uppstallningsavtal elevha st 

Avtalet omfattar 5 sidor. Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal om uppstallning 

av häst enligt följande (Hästen måste vara minst 3 år och inriden/inkörd): 

Uppstallningsvärd 
Namn 

Lillerudsgymnasiet AB 

Organisationsnummer 

556624-3548 
Adress 

Lillerud 

Postnummer 

664 94 
Postadress 

Vålberg 

Telefon 

054 – 84 08 00 

 

Betalningsansvarig (faktureringsadress) 
Namn 
 

Personnummer 

 
Adress 
 

Postnummer 

 
Postadress 
 

Telefon  Telefon kvällstid 

E-postadress  

 

Elev 
Namn 
 

Personnummer 

 
Adress 
 

Postnummer 

 
Postadress 
 

Telefon  Telefon kvällstid 

E-postadress Målsman om annan än ovan 

 

Häst 
Namn 

 
Ras 
 

Mankhöjd 

 
Passnummer 

Födelseår Kön (hingstar, dräktiga ston och unghästar under tre år får ej stallas upp). 

Försäkringsbolag 

Vaccination utförd – influensa   
Datum 

Vaccination utförd – Stelkramp  
Datum 

Avmaskning utförd  
Preparat                                                                              Datum 
 

Träckprov utfört 
 Av                                    Receptutfärdare                       Datum        
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Avtalstid 
Från och med 

2022-_____-_____ 
Till och med 

2023-_____-_____ 

 

Ömsesidig uppsägningstid för boxplats är 1 månad. OBS! Skriftlig uppsägning. Vid avtalets 

upphörande skall box och hage städas enligt instruktion. Om inte detta görs faktureras en avgift 

på 700 kr/box, 700:-/hage. 

Uppstallningskostnad (hyra) 
För uppstallning erlägger hästägaren 2400 kr inkl. moms per månad (30-dagarsperiod). Hyran 

faktureras i mitten av varje månad med betalning senast den 30:e. 

Uppstallning 
Uppstallning sker i box och hästägaren skall själv svara för utfodring samt skötsel enligt schema. 

Uppstallningsvärden tillhandahåller hösilage, havre, havre/kornkross, betfor, saltsten och strö (max 2 

spånbalar alternativt 2 spånkärror/vecka) till hästen. Hyresavdrag för eget foder görs inte. Hästen 

bereds möjlighet till utevistelse tillsammans med andra hästar alternativt enskilt i egen hage efter 

samråd med andra hästägare och stallansvarig. Samtliga hagar är rasthagar. 

I uppstallningen ingår inte kostnader för skoning, veterinärvård, mediciner och sjukvårdsartiklar eller 

underhåll och vård av mundering och utrustning. Vidare ingår inte skötsel av hästen. 

Uppstallningsvärdens rättigheter och skyldigheter 
Uppstallningsvärden skall svara för att stallet/anläggningen är i bruksmässigt skick samt att foder, 

utfodring och skötsel, i den utsträckning avtalet anger, är tillfredsställande samt att ordningen vid 

stallet/anläggningen är god. Värden äger rätt att vid behov flytta hästen till annan box i stallet eller 

till annat stall på anläggningen.  

Enligt lag måste hästägaren kunna uppvisa hästpasset vid kontroll. Lillerudsgymnasiet skall förvara en 

kopia på hästpasset tillsammans med uppstallningsavtalet. Lillerudsgymnasiet kommer registrera 

hästpasset enligt jordbruksverkets regler. 

Hästägarens rättigheter och skyldigheter 
Hästägaren får endast besöka stallet/anläggningen vid de tider som angivits av uppstallningsvärden. 

Vidare åligger det hästägaren att även i övrigt rätta sig efter de regler som uppstallningsvärden 

uppställt. 

Det åligger hästägaren att hålla hästen försäkrad så länge uppstallningen varar. Hästen skall även 

vaccineras mot influensa (vi rekommenderar var 6:e månad) och stelkramp samt avmaskas enligt 
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skolans veterinärs rekommendation. Hästägaren ansvarar för att hästen blir väl skött samt att hålla 

god ordning i stallet.  

Alla resor med häst till och från Lillerudsgymnasiet sker i enlighet med hästägar försäkran. 

Tempning skall ske dagen innan och samma dag som avresa till eller från Lillerud. Om symtom på 

feber, luftvägssymtom, nedsatt allmäntillstånd eller andra symtom på smittsam sjukdom får ej 

flyttning ske. Elever måste omedelbart meddela stallansvarig om dom upptäcker symtom på 

smittsam sjukdom. Isolering sker om misstanke om smittsam sjukdom. 

Hästägaren ansvarar själv för ut- och insläpp, mockning samt iordningställer foder åt sin häst. Under 

helgerna sköts hela stallet av hästägarna enligt speciellt helgjourschema. De som har helgjouren 

sköter då samtliga hästar med avseende på utfodring, mockning, in-/utsläpp samt tillsyn.  

Om man ej kan medverka vid sin helgjour skall detta meddelas senast en vecka innan. Vid sjukdom 

eller annan plötslig frånvaro skall man i första hand ordna vikarie. Går detta ej att ordna och man 

uteblir från sin helgtjänstgöring anställs personal, för närvarande cirka 1600 kronor per helg. Detta 

debiteras då hyresgästen. 

För resande elever med behov att övernatta på skolan under vecko/helgjour faktureras en 

hyreskostnad. För prisuppgift, kontakta internatföreståndaren. 

Hästägaren/hästansvarig förbinder sig att delta och inrätta sig i det schema och den organisation 

som krävs. Alla hästar på anläggningen sköts enligt policyn. Om värden anser att hästen inte tas 

om hand på ett bra sätt eller anser att hästen behöver veterinärvård, vidtas åtgärder i varje 

specifikt fall. Hästägaren/hästansvarig förbinder sig att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller 

vid all hantering av hästar på skolan. Detta gäller samtliga som sköter och hanterar hästar. Om 

hästägaren/hästansvarig efter tillsägelser inte inrättar sig i det schema och den organisation som 

krävs kommer uppstallningsvärden dela ut skriftlig varning. Vid eventuell 3:e varning sägs 

kontraktet upp med omedelbar verkan. Uppsägning av kontraktet gäller studietiden ut.  

Om akut skada uppstår på uppstallad häst kan personal kontakta veterinär om man misslyckas med 

att först få kontakt med ägaren. Eventuell kostnad för detta står hästägaren för. Vid misstänkt smitta 

har uppstallningsvärden efter samråd med veterinär rätt att provta hästen. Eventuell kostnad för 

detta står hästägaren för. 

Valfri person över 18 ska finnas med under behandling, dock måste den vara van att hantera häst. 

Detta för att försäkringar skall gälla. 

Elev förbinder sig att inte gå ifrån lektion för att utfodra/släppa ut i hagen eller för övrigt sköta 

hästen (t.ex. hovslagare, veterinär) under lektionstid. Eleven förbinder sig vidare att inte rida eller 

arbeta hästen då eleven varit frånvarande pga. sjukdom från lektion aktuell dag. 

För att få ha hästen på skolan krävs att du sköter dina studier samt har god närvaro, vilket innebär att 

avtalet kan sägas upp p.g.a. misskötsel av studier. 

Under terminsloven kan hästägare välja mellan att ta hem hästen eller ha den kvar på skolan. Om 

man väljer att ha hästen på skolan under loven måste man själv sköta den. Om hästen tas hem under 
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lov får foder medföras motsvarande hästens behov. Foderavdrag kan göras om hästen tas hem 

längre än två veckor. Foderavdragslapp skall då lämnas FÖRE hemtagandet.  

Upplåtelse eller överlåtelse av detta avtal får ej göras. 
Om uppstallningsvärden bryter mot avtalet har hästägaren rätt till skälig reduktion eller 

återbetalning av motsvarande del av uppstallningsavgiften. Om hästägaren eller personer i 

anslutning till denne bryter mot avtalet eller av värden uppställda regler av väsentlig betydelse har 

värden rätt att förbjuda dem tillträde till stallet/anläggningen. I sådant fall åligger det hästägaren att 

senast 14 dagar efter uppmaning härom hämta hästen. Om betalningsansvarig inte i tid uppfyller sin 

skyldighet att erlägga uppstallningsavgift och icke inom 14 dagar efterkommer anmaning härom äger 

värden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Hästen skall då avhämtas inom en vecka 

efter uppsägningen.  

 

Ansvarsfrågor 
För stöld/skada på hästen eller utrustning ansvarar inte uppstallningsvärden. Värden ansvarar inte 

heller för skada som hästen förorsakar tredje man.   

 

Avtalets hävande 
Om hästägaren/hästansvarig eller uppstallningsvärden i väsentligt avseende bryter mot 

bestämmelserna i detta avtal kan avtalat av andra parten omedelbart hävas. Om 

hästägaren/hästansvarig av annan anledning vill häva avtalet före avtalsperiodens utgång, utan 

iakttagande av överenskommen uppsägningstid, skall han till uppstallningsvärden erlägga en 

ersättning som motsvarar hälften av det ersättningsbelopp som annars skulle ha utgått för 

kvarvarande avtalsperiod.  

Inflyttning  

Vid frågor kring din stallplats ring stallansvariga Jennie Branneby 070-272 69 69. 

All inflyttning till stallarna sker efter överenskommelse med stallansvarig. 

 

Utflyttning 
När hästen flyttas/tas hem skall box och hage rengöras samt nyckel återlämnas. Om ej detta görs 

faktureras 700 kr/box och 700 kr/hage. Borttappad nyckel debiteras med 600 kr.  

 

Härmed intygar undertecknad att nedanstående häst är fullt frisk, och att inga hästar i stallet 

hästen kommer ifrån är sjuka när den flyttas till Lillerudsgymnasiet samt att avtalet med 

ovanstående villkor godkännes. Vi har läst igenom och tagit del av hela policyn för hästhållning. 
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Underskrift 
Datum 

________-____-____ 

Betalningsansvarigs underskrift Värdens underskrift 

 Elevens underskrift Vårdnadshavares underskrift (gäller omyndig elev) 

Vårdnadshavares underskrift (gäller omyndig elev) 
 

Detta avtal har utfärdats i två exemplar där uppstallningsvärd och företrädare för hästen erhållit 

varsitt. 


