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Ditt eget fat fra Aurora Spirit Destilleri? 

 
Aurora Spirit as kan nå tilby reservering av egne Akevitt- eller Whiskyfat for lagring og uttak. 

Norsk lov hindrer oss fra å selge direkte til private forbrukere. Men vi er i stand til å tilby f.eks. topp 
kvalitet 40 eller 50 liters fat for kjøp. Prisen inkluderer lagring i vårt lager for den nødvendige tiden på 
ett år (akevitt) og tre år(Whisky), samt forsikring etc. Vi fyller fatene med akevitt eller Whisky i bytte 
for et rentefritt lån som utgjør kr 300, - / liter. Dette lånet tilbakebetales til deg når fatinnholdet er 
tappet på flaske og solgt til deg gjennom Vinmonopolet (eller andre juridiske kanaler, for eksempel 
eksport til utlandet). Les fullstendige vilkår under. 

SLIK GÅR PROSESSEN I GROVE TREKK: 

1. Du kjøper ditt fat ved å signere vedlagte avtale. 
2. Du betaler inn lån/fatkjøp til vårt kontonummer. 
3. Når vi har fått melding om kjøpet vil du bli registrert som 

fateier. Gratulerer! 
4. Ditt fat fylles på destilleriet, deretter sender vi ut 

fateierbevis. 
5. Fatet lagres på vårt lager, du kan prøvesmake årlig og 

følge modningen. 
6. Etter lagringstid bestemmer du om tappingen skal 

skje i flere omganger. 
7. Når fatet er tømt, betales lånet tilbake og du henter ut 

innholdet på godkjent sted. Alkoholavgifter, Mva og 
grossistpåslag utløses ved uttak. 

8. Det tomme fatet er ditt. Ta det hjem eller fyll det på nytt. 
9. På tide å nyte din egen akevitt eller Whisky  
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Fullstendige vilkår for kjøp av eikefat og reservasjon av 
innhold (whisky/Akevitt) hos Aurora Spirit AS 
1. GENERELT  

Vilkårene for dette tilbudet er gyldig inntil videre. Tilbudet og vilkårene kan endres uten varsel. 
Avtalen regulerer kjøp av eikefat (av spesifisert type og størrelse) fra Aurora Spirit as, reservasjon av 
den spriten som fylles på fatet, for senere kjøp på flaske via Vinmonopolet eller en ved 
kjøpstidspunktet annen tilgjengelig lovlig kanal.  

2. PARTENE 

Partene som inngår avtale er Aurora Spirit AS (heretter kalt Selskapet) og en fysisk eller juridisk 
person eller firma (heretter kalt Fateier). Grupper av flere privatpersoner som ønsker å kjøpe tønne 
og reservere innhold må utse en kontaktperson som blir Fateier og Selskapets formelle kunde. 
Fateier bekrefter gjennom denne avtale at han/hun er over 20 år, og at sluttproduktet (tappede 
flasker) ikke skal omsettes for fortjeneste, med mindre den nødvendige godkjenning for dette 
foreligger. 

3. FATENE  

Størrelsen av eikefat som benyttes er cirka 40, 50 eller 125 liter (Små avvik forekommer, da dette er 
håndbygde fat i levende materiale). 

4. DESTILLATET  

Spriten er destillert på Aurora Spirit sitt destilleri og oppfyller de krav som gjelder for råvarer til 
Whisky og Akevitt. Alkoholinnholdet ved fatfyllingen er ca < 60 vol %.  

5. KJØP AV FAT OG RESERVERING AV INNHOLDET 

Initial utlegget for Fateier er delt inn i et obligatorisk kjøp av fatet, og et lån til Selskapet. Motytelsen 
for lånet er at Selskapet, for Fateiers regning, reserverer innholdet i Fateiers fat. Fatets innhold 
reserveres i sin helhet. Fateier har altså ikke mulighet til å reservere deler av fatets innhold. Kjøp av 
fat er momspliktig.  

6. PRISLISTE 

Eksempel på priser inkl. mva, eks. alkoholavgift (det gis forbehold om at oppgitt fat kan skaffes): 

Liter Type Lagring Fatets 
innhold (lån) 

Pris, tønne SUM 

40 Whisky, urøkt, sherry fat 3 år Kr 12 000,- Kr 9 500,- Kr 21 500,- 
50 Akevitt, Sherry fat 1 år Kr 15 000,- Kr 10 500,- Kr 25 500,- 
125 Whisky, urøkt, sherry/bourbon 3 år Kr 37 500,- Kr 15 500,- Kr 53 000,- 

Melding om kjøp av fat og reservasjon av innhold gjøres på epost; post@auroraspirit.com 

7. TILDELING AV FAT 

Selskapet forbeholder seg retten til å avgjøre tildeling av fat, uten å måtte grunngi et eventuelt 
avslag.  
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8. KONTRAKTSINNGÅELSE 

Kontrakt anses inngått ved signering av tilhørende avtale. Gjennom signering godtar Fateier de vilkår 
som fremgår. Selskapet kan ønske å bruke foto av privattønner i sin aktivitet f.eks. på Internett og i 
sosiale medier. Fateier må eksplisitt reservere seg mot dette dersom han/hun ikke vil at navneskiltet 
på fatet skal være synlig på bilder som publiseres. Dersom Fateier ikke vil at besøkende på destilleriet 
skal se navn på skiltet, må Fateier spesifisere at fatet bare skal merkes med et nummer eller et 
pseudonym. 

9. REGISTRERTE OPPLYSNINGER 

Fateier er ansvarlig for at opplysninger som er angitt i avtalen er riktige. Skulle kontaktinformasjonen 
endres, er Fateier ansvarlig for de endringer som skal registreres hos Selskapet gjennom elektronisk 
eller direkte kommunikasjon med Selskapets representant. 

10. KONTAKTER OG MELDINGER  

Meldinger knyttet til lånet og/eller reservasjonen tilkommer hver Fateier. Selskapets kontakt med 
Fateier skjer primært gjennom e-postadressen Fateier har oppgitt i sin kontaktinformasjon. Fateier 
tillater at Selskapet lagrer personinformasjon om Fateier elektronisk gjennom hele avtaleperioden. 
Denne informasjonen vil ikke deles med utenforstående, og skal oppbevares ihht lov om personvern. 

11. LÅN  

Fateiers lånebeløp til Selskapet er knyttet til Fateier gjennom et enkelt gjeldsbrev som ikke kan 
overdras. Beløpet tilbakebetales når Fateier benytter seg av reservasjonen gjennom tapping av fatets 
innhold. Hvis fatet tappes i flere omganger, nedbetales lånet i sin helhet ved den siste tappingen. 
Hvis Fateier ber om en tilbakebetaling uten å benytte seg av reservasjonen, tilfaller fatet Selskapet 
uten vederlag. Tilbakebetaling av lånet gjøres tidligst ett år (for akevitt) eller tre år (for Whisky) etter 
den dato fatet er fylt, og senest ti år etter samme dato. Selskapet har rett til å avslutte en reservasjon 
og betale tilbake lånet tidligere dersom det finnes spesielle grunner til dette. 

12. RENTESATS  

Det betales ikke renter på Fateiers lån til Selskapet. 

13. FATFYLLING  

Etter at Selskapet har mottatt hele beløpet for fatkjøp og lån, registreres Fateier hos Selskapet. På 
Selskapets Facebook sider, og i direkte kommunikasjon, annonseres tidspunkt for fylling av fat hos 
Selskapet. Fateier er velkommen til å delta gratis på fatfyllingen hos Selskapet, og kan også invitere 
gjester mot ekstra betaling. Destillater vil ha destilleriets normale karakter, og det kan i hovedsak 
skilles mellom røkt og urøkt malt (på Whisky). Videre utvikling av destillatets karakter avhenger i stor 
grad av valgt eiketønne, og kan ikke forutses i detalj. 

14. LAGRING  

Lagring av fatet skjer i Selskapets lagringsfasiliteter. Den korteste lagringsperioden er ett/tre år 
(Akevitt / Whisky). Etter dette er det Fateier som bestemmer hvor lenge fatet eventuelt skal lagres 
videre. Maksimal lagringstid er ti år. Fatprisen inkluderer lagringskostnader og forsikring for de første 
ett/tre år. Hvis Fateier velger å lagre sitt fat lengre, blir det fakturert et gebyr for lagring og forsikring. 
Under lagring fordamper både vann og alkohol fra fatet. Dette vil føre til både reduksjon av volum og 
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alkoholstyrke. Denne reduksjonsgraden (Odin’s share) er ukjent, men det antas at ca 2,5 % av 
volumet kan tapes pr år, samt at alkoholprosenten vil gå sakte ned. 

15. PRØVESMAKING  

Prisen inkluderer en årlig prøvesmaking for Fateier. Prøvesmakingene kan gjøres hos Selskapet etter 
avtale, eller på steder og til tider som Selskapet opplyser om på forhånd (f.eks. messer o.l.). Fateier 
må forhåndsbestille sin prøvesmaking. Ved prøvesmaking vil det, i samsvar med kravene i 
eksisterende lovgivning, tilkomme en avgift per centiliter for den sprit som smakes. Fateier kan, mot 
en avgift, medbringe gjester til prøvesmaking. 

16. TAPPING  

Når Fateier, etter minimumslagring, bestemmer seg for at det er på tide å tappe fatets innhold på 
flasker, meddeles dette til Selskapet. Deler av flaskeetiketten kan designes av Fateier etter nærmere 
avtale (og mot en avgift). Etter tapping kan Fateier, mot en avgift, få sitt fat sendt til en hvilken som 
helst adresse i Norge, eller det kan hentes hos Selskapet. Dette må gjøres innen 60 dager. Etter 60 
dager tilfaller det tomme fatet Selskapet. Det ferdige produktet tappes på flasker på 0,7 liter. 
Selskapet fyller kun hele flasker. Under lagring blir både volum og alkoholstyrke redusert på grunn av 
fordampning. Dette er en naturlig del av lagringsprosessen. Tapping gjøres normalt på den 
alkoholstyrken som fatinnholdet har nådd på tappetidspunktet (kjent som "cask strength»), forutsatt 
at denne er under 60 % alkohol. Ved tapping på "cask strength» tilkommer ingen ekstra kostnader 
for tapping, flasker eller standard etiketter. Mot en avgift kan Fateier velge å tappe på en lavere 
alkoholstyrke, men ikke lavere enn 43 vol %. Dette må angis ved anmodning om tapping. Etter ett/tre 
års lagring garanterer Selskapet at volumet av et fat er minst 78 % av opprinnelig fylling, ved cask 
strength (Se også avsnittet Uforutsette hendelser under). For lagring ut over tre år, kan det endelige 
totalvolumet bli mindre. 

Fatets innhold kan mot en ekstra avgift tappes i totalt 2 eller 3 omganger (2 tappinger på 40/50 liters 
tønner, 3 tappinger på 125 liters fat). Av kvalitetshensyn bør ikke den siste tappingen være mindre 
enn halvparten av det opprinnelige volumet av fatet. I forbindelse med den siste tappingen avsluttes 
Fateiers reservasjon av fatets innhold automatisk, og Fateiers lån til Selskapet tilbakebetales. 

Når du flasker ditt fat og skal hente ut flaskene må du ta den siste delen av kostnaden for den ferdige 
whiskyen/akevitten. Dette er alkoholavgifter, moms, frakt og uttaksgrossistens mellomlegg. Den 
endelige prisen per flaske, vet vi når vi har målt nøyaktig alkoholstyrke på whisky/akevitt. Her er et 
par estimat på flaskekostnad, beregnet med dagens avgiftsnivå og grossistpåslag: 

Fat Type Vol% Volum Antall flasker 
(estimat) 

Pris / flaske (estimat) 

50 l. Akevitt 43 70 cl 97 Kr 648,- 
40 l. Whisky 58 70 cl 57 Kr 764,- 
125 l. Whisky 46 70 cl 226 Kr 667,- 

 

17. EKSTRATJENESTER 

Selskapet kan tilby Fateier flere opplevelser, tjenester og produkter relatert til deres eierskap. Disse 
alternativene vil tilbys separat. 
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18. REFILL 

Når Fateiers fat er tappet og solgt kan Fateier fylle opp fatet på nytt, da kun mot et nytt 
reservasjonslån. 

19. LEVERING 

Levering av tappede flasker gjøres gjennom godkjent utsalgssted i samsvar med lovene som gjelder 
på tidspunktet for tapping. Pr i dag vil dette si via Vinmonopolet. Avgiftsfri utførsel til utenlandsk 
adresse er mulig, men mottager må da svare for alle avgifter på utleveringsstedet, samt alle 
ekstrakostnader ved frakt. 

20. EKSTRA KOSTNADER  

De oppgitte prisene fra Selskapets side innbefatter ikke eksterne skatter eller avgifter, som 
alkoholavgift, merverdiavgift (fatinnhold) og utsalgsstedets eventuelle påslag. 

21. FORCE MAJOURE  

Whiskyen aldres på eikefat. Da eikefatene er et levende materiale, kan lekkasje eller andre 
uforutsette hendelser inntreffe. Selskapet kompenserer eller erstatter, i den grad det er mulig, 
Fateier for eventuelle tap ved slike hendelser.  

Forhindres Selskapet i å oppfylle sine forpliktelser under denne avtalen på grunn av hendelser 
utenfor Selskapets kontroll som ikke dekkes av forsikring, skal Selskapet, for varigheten av dette, 
regnes som fritatt fra sine forpliktelser etter avtalen. Fateier har da ikke rett til erstatning for skader 
forårsaket av dette. Uforutsette hendelser kan bety krig, terrorisme, politisk uro, import- eller 
eksportrestriksjoner, offentlige vedtak eller forskrifter, streik, lockout, blokader eller andre 
arbeidskonflikter, flom, ras eller andre naturkatastrofer, ulykker eller andre omstendigheter 
sammenlignbare med dette, utenfor Selskapets kontroll, som hindrer Selskapet i å fullføre sine 
forpliktelser. 

22. ENDRING AV VILKÅRENE I KONTRAKTER SOM ALLEREDE ER INNGÅTT  

Selskapet har rett til å inngå en avtale med Fateier om endring av disse vilkårene, i den grad lovverk, 
rettsavgjørelser eller reguleringer gir grunn til dette, eller om det ellers - etter Selskapets mening- er 
nødvendig. 
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AVTALE OM KJØP AV FAT / V-01-17 
Jeg aksepterer «Fullstendige vilkår for kjøp av eikefat og reservasjon av innhold (whisky/Akevitt) 

hos Aurora Spirit AS» og bestiller følgende: 

 

___________ (oppgi antall) Sherryfat – akevitt – 50 l. 

___________ (oppgi antall) Sherryfat – Whisky – 40 l. 

___________ (oppgi antall) Bourbonfat – Whisky – 125 l. 

 

 

Navn m. blokkskrift:           

Adresse:            

Epost:             

Tlf.nr:        

F.nr/Org.nr       

Tekst på tønne:           

 

Signatur:            

 

(Skrives ut, signeres, skannes og sendes per epost til post@auroraspirit.com. Deretter vil Aurora Spirit 
as skrive ut gjeldsbrev, informere om kontonummer for betaling og effektuere kjøpet.) 


