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Bakgrund
BioElectric startades i Belgien för ett antal år sedan, därefter startades BioElectric Sweden, som är leverantör av flera biogasanläggningar i Sverige. Biogasanläggningarna och samtliga delar etc. tillverkas i Belgien
och monteras sedan på plats hos lantbrukare runtom i Sverige. Samarbetet mellan BioElectric Belgien och
BioElectric Sweden har emellertid varit problematiskt varav BioElectric Sweden har sagt upp samtliga serviceavtal/underhållskontrakt med lantbrukarna.
I tillägg till detta, se rådgivning om ”Facklan har inte rätt funktion, fel i biogasanläggning”, så har flera av
biogasanläggningarna i Sverige haft teknikfel och driftsproblem vilket innebär att lantbrukarna måste kunna
förlita sig på att service och överlag avhjälpande av fel sköts av en pålitlig part.

Beskrivning av problemet
Lantbrukarna har ingått köpeavtal med Bioelectric Sweden med tillhörande standardavtal, BioElectric Sweden
har också erbjudit lantbrukarna så kallade underhållskontrakt där BioElectric Sweden åtar sig att bland annat
utföra förebyggande underhåll 4 gånger per år och att tillhandahålla förbrukningsmaterial därutöver tillgång
till leverantörens övervakningssystem och support. BioElectric Sweden har sagt upp samtliga underhållskontrakt varav lantbrukarna nu inte har någon part att vända sig till för underhåll och service.

Förslag på lösning eller rekommendation
Vissa av köpeavtalen har villkorat garantin med att om inte underhållet utförs i enlighet med instruktionerna
i underhållskontraktet så gäller inte garantin. En del har inte denna formulering, överlag föreligger det en
osäkerhet vad som gäller för de kunder som har haft underhållskontrakt.
I vissa underhållskontrakt står att underhållskontrakt och garanti kan ogiltigförklaras om lantbrukaren använder förbrukningsmaterial eller reservdelar från annan leverantör. Lantbrukaren riskerar alltså att få problem
med garantin om annan leverantör används.
I en del köpeavtal står att eventuellt övertagande av garantin av Bioelectric Nv i Belgien sker kostnadsfritt
för lantbrukaren. Underhållskontraktet löper under en viss tid och förlängs därefter med 1 år i taget, uppsägning kan ske 3 månader före avtalets utgång. Det är således möjligt för Bioelectric Sweden att frånträda avtalet om underhåll, dock gäller fortfarande deras ansvar med anledning av köpeavtalet. Det bör alltså finnas
ett incitament från samtliga parter att anläggningarna underhålls.
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I det fall Bioelectric Sverige går i konkurs eller lägger ned sin verksamhet så har lantbrukarna ingen avtalspart att vända sig till vare sig när det gäller fel i anläggning eller vad gäller underhåll.
Efter möte med Bioelectric Sweden, Bioelectric Belgien och en del av lantbrukarna i Sverige som har Bioelectric -anläggningar så framkom att Bioelectric Belgien och Bioelectric Sweden är överens om att fortsätta samarbetet. För de lantbrukare som inte har några underhållskontrakt är det nu av yttersta vikt att nya avtal tas
fram i närtid. Avtal som i sin utformning kopplas till köpeavtalen för att garantin skall gälla så att Bioelectric
Sweden inte anser att garantin eller ansvar för fel påverkats.
Vidare bör man fundera över om det i nya köpeavtalen, nya underhållskontrakten och då även i avtal mellan
Bioelectric Belgien och Bioelectric Sweden skall finnas en formulering hur service skall lösas framöver. Nämnda i det fall Bioelectric Sweden av någon anledning lägger ner verksamheten dvs att man skall tillåta service
av en auktoriserad part med originaldelar etc. eller dylik formulering. För lantbrukarna är det viktigt att såväl
under garantitiden men också tiden därefter kunna förlita sig på att det finns en servicepartner i Sverige.
Att tänka på:
• Se till att du som lantbrukare får ett nytt underhållskontrakt och att garantin i köpeavtalet inte påverkats av tiden utan underhållskontrakt.
• Arbeta gemensamt för att det i framtiden skall finnas en möjlighet att välja annan servicepart om
Bioelectric Sweden inte har möjlighet även om köpeavtalet är med Bioelectric Sweden. Någon form av
auktorisation av servicepartner bör också diskuteras, eventuellt godkänd av Bioelectric Belgien som
levererar delarna till anläggningarna.
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta undertecknad jurist, lycka till!
Caroline Weibull-Göransson
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