
BUTELJERING 
Har du bestämt dig för buteljering av ditt fat kommer här lite information. 

Allmänt 
Buteljeringsanmälan görs via länk på hemsidan under ”Fatägare / Buteljering och 

uthämtning”. Där väljer du också var du vill hämta ut dina flaskor och om du vill ha annan 

text på etiketten än fatnamnet.  

Ditt tomma fat hämtar du hos oss eller så skickar vi det till dig mot fraktkostnad. Vi kan också 

köpa tillbaka ditt fat. Återfyllning går också att göra. Du meddelar oss hur du vill göra. 

Beställda leveranser som inte hämtats ut kommer att debiteras för de fraktkostnader och 

skatter som uppstått efter buteljering. 

Vi lagrar kostnadsfritt dina flaskor hos oss när du buteljerar på hösten för uthämtning i 

Estland i augusti året därpå. 

Exempel på etikett: 

 

Systembolaget 
När vi har buteljerat din tunna får du ett meddelande från oss med de data du behöver för 

att kunna göra en privatimport över Systembolagets hemsida.  

Du uppmanas också att ge oss kontonummer för återbetalning av fatlånet.  



Viking Line (Tallinn Estland) 
 

Datum för 2020 års kryssning är ännu inte bestämt. 

 

Vi åker på kryssning Stockholm-Helsingfors-Tallinn första eller andra helgen i augusti. 

Önskemål om att följa med på kryssningen anmäls i samband med buteljeringen. 

Du kommer att kunna lösa ut dina flaskor på återvägen från Tallinn.  

Du får information innan kryssningen om priset för flaskorna. 

Du uppmanas också att ge oss kontonummer för återbetalning av fatlånet. 

Några veckor innan resan betalar vi tillbaka ditt lån. 

Vi ordnar hytter, kategori B-2/4, på båten. Du kan även boka själv om du vill ha annan 

kategori. 

Vi bokar gemensam buffé på utresan för de som vill.  

Eftersom det är en kryssning finns ingen möjlighet att gå iland i Helsingfors eller Tallinn. 

Observera att Pass eller nationellt ID kort krävs för resan. 

Har du ett 30 litersfat så får du räkna med minst fyra kartonger med en totalvikt på  

50 - 60 kg. 

Prisexempel 2019 
 Pris / flaska Summa Summa exkl. fatlån 

Systembolaget 445 kr 22 250 kr 13 250 kr 

Viking Line 363 kr 18 150 kr 9 150 kr 

Förutsättningar:  50 flaskor, alkoholstyrka 54%, fatlån 9000 kr. 

Priset hos Viking Line är i Euro. Beloppet i kr beror på valutakursen vid tillfället. 

Fatlånet på 9 000 kr återbetalas i samband med buteljeringen. 

Det du behöver lägga till själv är ”Summa exkl. fatlån”. 

I den totala kostnaden för fatet ingår även kostnad för fat och hantering som du betalade vid 

köpet - Bourbonfat: 7 270 kr, Sherryfat: 8 770 kr (tom 2016-06-30). 

Total kostnad Bourbonfat:  

Systembolaget: 7 270 kr + 22 250 kr = 29 520 kr 

Viking Line: 7 270 kr + 18 150 kr = 25 420 kr. 

 

 


