Rundskriv nr 12/2009
Tromsø, 18.03.2009
Rundskriv nr 33/2006 med
vedlegg utgår

Til fiskere og registrerte kjøpere
NORGES RÅFISKLAGS AUKSJONSREGELVERK – GENERELLE REGLER

Dette rundskriv omhandler Norges Råfisklags generelle bestemmelser for auksjon av
fangster ombord i fiskefartøy og auksjon av fisk og fiskeprodukter ut fra lager beliggende
i Råfisklagets distrikt. Det generelle grunnlag for Råfisklagets omsetning, jfr. råfisklovens
§ 2 og forskrift av 29.6.1990 utferdiget i medhold av loven, gjelder også for omsetning
omtalt i dette rundskriv. Jfr. også Norges Råfisklag’s forretningsregler.
Videre vises til Fiskeridepartementets forskrift av 22.1.2003 om opplysningsplikt ved
landing og omsetning av fisk, samt forskrift fastsatt ved kgl. res. av 12.9.2003 om
leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse, endret ved kgl. res. av 18. januar 2007.
Når det gjelder særskilte bestemmelser for de ulike auksjoner viser vi til egne vedlegg av
dette rundskriv. Det er også et eget vedlegg som omhandler regler for NR Auksjon Nett.
Følgende bestemmelser gjelder for øvrig:
1. Norges Råfisklag vil presisere at laget selger fangsten på vegne av fisker.
2. Når det gjelder innmelding av fangst viser vi til vedleggene.
3. For fangster som skal bys ut på auksjon i henhold til disse bestemmelser, må
fisker/leverandør ved innmelding av fangst gi oppgave over fangstens innhold,
herunder kvantum, størrelse og kvalitet. Det er viktig at det opplyses om eventuelle
kvalitetsavvik på fangsten eller deler av denne.
4. Alle innkomne bud er bindende.
5. Når salg er bekreftet til kjøper, er fisker forpliktet til å levere til denne kjøper.
6. Fisker er ansvarlig for eventuelle feil og mangler som kan medføre reklamasjoner
fra kjøper og som skyldes mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Eventuell
korrigering av sluttseddel som følge av reklamasjon skal kun utføres etter avtale
mellom kjøper og fisker/rederi.
Dette rundskriv trer i kraft 17.03.2009. Samtidig utgår rundskriv nr 33/2006.
Norges Råfisklag
Svein Ove haugland
Ass. direktør
Willy Godtliebsen

Vedlegg 1: Regler for auksjon av fryst fisk fra lager.
Vedlegg 2: Regler for elektronisk auksjon Nr Auksjon nett
Vedlegg 3: Rundskriv nr 5/2005: Auksjon av frossenfisk fra utenlandske fartøy
Vedlegg 4: Rundskriv nr 36/2008: Regelverk for omsetning av ombordfryste
industrireker

Vedlegg 1 til rundskriv nr 12/2009
Tromsø, 18.03.2009

RETNINGSLINJER FOR NR AUKSJON AV OMBORDFRYSTE PRODUKTER FRA
LAGERSTED PÅ LAND
Disse retningslinjer omhandler Norges Råfisklag’s lagerauksjon av ombordfryst fisk og
andre ombordfryste produkter, med unntak av ombordfryst industrireke, hvor det er
fastsatt egne retningslinjer. NR Auksjon kan foregå enten nettbasert (NR Auksjon Nett)
eller manuelt (NR Auksjon Manuell). Det er i tillegg til disse retningslinjer for auksjon
også et eget vedlegg for NR Auksjon Nett.
1. INNMELDING TIL LAGET
Fartøyer som skal losse fisk til lager for auksjon eller annen omsetning gjennom Norges
Råfisklag, skal minimum 24 timer før landing og dersom ikke annet er bestemt for den
enkelte landing, melde av til lagets kontor i:
Svolvær, sentralbord 77660100 eller direkte til salgsavdelingen på telefon 77660171/
77660172. I tillegg kan innmelding sendes pr e-post.
Nøytrale fryselagre som gjør avtaler om lossing, skal også sende melding til Norges
Råfisklag.
Når landing skjer i helg eller på helligdag eller like over helg/helligdag, må innmelding
skje før helg/helligdag innenfor lagets ordinære arbeidstid.
Innmelding skal inneholde opplysninger om lossested og tidspunkt for lossing.
Eventuelle endringer i forhold til opprinnelig innmelding må umiddelbart meddeles
lagets kontor.
Opplysninger om leveringsforpliktelse, jfr. forskrift fastsatt ved kgl. res. av 12.9.2003 (sist
endret 18.01.2007) om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse, som er av
betydning for salget, må meddeles salgsavdelingen.
Skipper og/eller reder er autorisert til å melde inn fangst.
2. LOSSESTED
Laget skal underrettes om lossested samtidig som fangst innmeldes. Fartøyet kan selv
velge lossested blant godkjente nøytrale fryselagre, jfr. www.rafisklaget.no. Straks lossing
er foretatt, skal losseansvarlig ved lagersted fylle ut autorisert landingsseddel, som
underskrives av fisker/leverandør og representant fra lagersted. Mottaks-/lagersted og
fisker/leverandør er ansvarlig for forskriftsmessig innveiing og utfylling av
landingsseddel, jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 22.1.2003 om opplysningsplikt ved
landing og omsetning av fisk, jfr. Fiskeridirektørens J-84-2006. Landingsseddelen danner
grunnlaget for de kvanta og sorteringer som skal omsettes. Kopi av landingsseddel sendes

elektronisk eller pr. e-post til lagerSV@rafisklaget.no. Lagersted sender deretter original
av landingsseddel pr post til Norges Råfisklag, Svolvær.
3. UTGIFTSFORDELING REDER/KJØPER
Kostnader forbundet med lossing, innkjøring av fangst på lager, lagerleie for losseuke
samt påfølgende uke (korttidsleie) og forsikring av varen fram til leveringstidspunkt, jfr.
forretningsreglenes § 14, dekkes av fisker. Dersom leveringstidspunkt faller senere enn
nevnte grunnlag for korttidsleie, må fisker også dekke ytterligere lagerleie fram til
leveringstidspunkt. For lagerleie etter korttidsleie, kontakt det aktuelle fryselager. Kjøper
dekker kostnader tilknyttet utkjøring av fangst fra lager, paller, transport, forsikring og
lagerleie etter leveringstidspunkt. Kjøper overtar ikke disposisjonsrett over varen før
garanti/innbetaling er mottatt, jfr. vedleggets punkt 5.
Avtalt pris for ombordfrosne produkter gjelder for levert vekt uten fratrekk for vann, jfr.
rundskriv nr 36/2004.
4. NR AUKSJON
Auksjon kan gjennomføres enten som NR Auksjon Nett eller som NR Auksjon
Manuell.
Fangsten kan i samarbeid med fisker deles opp i flere pakker. Fangsten selges i samsvar
med sortering om bord i fartøyet, jfr. landingsseddel. I tilfeller der fartøyets sortering
avviker fra Råfisklagets vareregister, vil dette kunne medføre at gradering på sluttseddel/
avregning/faktura avviker fra landingsseddel/utbud/salgsbekreftelse.
Auksjonsoversikten legges ut på www.rafisklaget.no under fanekortet NR Auksjon. For å
kunne logge seg inn må kjøperne ha eget passord som kan tildeles kjøpere som står i
Fiskeridirektoratets kjøperregister, samt være godkjent for kjøp i Norges Råfisklag.
Tilbudene påføres tidsfrist for budgivning. I de tilfeller hvor rederiet har framsatt en
akseptpris, skal denne ligge åpen for kjøperne. Kjøper med høyeste bud over rederiets
akseptpris får tilslaget. Dersom auksjonen avsluttes uten at rederiets akseptpris er
oppnådd, er det opp til rederiet å avgjøre om budet skal aksepteres.
5. SALGSBEKREFTELSE/GARANTI/OPPGJØR/FRIGIVELSE
Straks auksjonen er avsluttet, mottar kjøper med høyeste bud og tilslag midlertidig
salgsbekreftelse fra Råfisklaget for underskrift og retur til telefaks nr 76071444. NR
Auksjon Nett har egne regler, jfr. vedlegg nr 2 til rundskriv nr 12/2009.
Dersom kjøper på forhånd ikke har ordnet med garantistillelse for oppgjør, presiseres
samtidig at endelig fakturering ikke foretas før garanti og midlertidig salgsbekreftelse fra
kjøper foreligger underskrevet. Kjøpere av slike fangster må stille bankgaranti for riktig
oppfyllelse av inngåtte avtaler, eller innbetale fangstverdien umiddelbart til laget. Dersom
slik sikkerhet for oppgjør ikke foreligger senest 24 timer etter auksjonstidspunktet, kan
partiet etter avtale med reder tilbys kjøper med nest høyeste bud, eller man kan vurdere
om det er hensiktsmessig å avholde ny auksjon. Norges Råfisklag er under alle
omstendigheter uten ansvar for eventuelt verditap ved resalg. I de tilfeller hvor kjøper

ikke oppfyller fristen for garanti/innbetaling, er denne ansvarlig overfor lagersted for
påløpte kostnader som lagerleie m.v. Det vil i det enkelte tilfelle også bli vurdert om
opprinnelig kjøper skal stilles ansvarlig for eventuelt verditap ved resalg. Kjøpere som
ikke overholder lagets frister og krav i forbindelse med garantistillelse/forskuddsbetaling,
vil bli vurdert utestengt fra framtidige auksjoner.
Sluttseddel og påfølgende faktura og avregning blir ikke utstedt av laget før garanti eller
oppgjør er stilt til Råfisklagets disposisjon. Først når sikkerhet for innbetaling av oppgjør
er brakt i orden og midlertidig salgsbekreftelse er mottatt fra kjøper i underskrevet stand,
frigis partiet på fryselager. På dette tidspunkt overføres disposisjonsretten for varen fra
fisker/rederi til kjøper (leveringstidspunkt).
6. REKLAMASJON
Dersom varen ikke er i samsvar med inngått salgsavtale, må kjøper gjøre mangelen
gjeldende overfor fisker/rederi. Norges Råfisklag er verken eier av eller ansvarlig for
fangsten jf. rundskriv nr 12/2009 punkt 1 og 6. Kjøpslovens regler om mangler ved
auksjon, kjøpers undersøkelsesplikt og reklamasjon gjelder med følgende presiseringer:
Reklamasjoner må fremsettes skriftlig fra kjøper til fisker/rederi med kopi til Norges
Råfisklag, uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter at salgsbekreftelsen ble
mottatt. I særlige tilfeller der kjøper ikke har mulighet for å undersøke fangsten innen
fristen, kan fristen forlenges etter avtale med rederi og Norges Råfisklag. Det er for øvrig
en forutsetning for reklamasjon at varen ennå befinner seg på lager i Norge tilgjengelig
for inspeksjon. I samsvar med dette påhviler det kjøperen en plikt til å undersøke varen
innen tidsfristen og/eller før varen eksporteres. Eventuell korrigering av sluttseddel som
følge av reklamasjon, skal utføres av laget i henhold til avtale mellom kjøper og selger.
Det forutsettes at det er tilstrekkelig dekning på fiskers/rederiets reskontro hos laget før
slik korrigering kan foretas. Norges Råfisklag er uten økonomisk ansvar for slik dekning i
forbindelse med reklamasjoner.
I tilfeller hvor kjøper finner grunn til å reise reklamasjonssak mot leverandør, må ikke
den del av fangsten som det skal reklameres på, tas inn i produksjon før
reklamasjonssaken er avklart med reder. Dersom kjøper mener det er påkrevet at varen
kommer i produksjon før reklamasjonssaken er avklart, må det være enighet mellom
fisker/rederi og kjøper om den videre prosedyre i saken.
Objektiv reklamasjonsfrist som omfatter skjulte feil og mangler, fastsettes til 1 måned, jfr
§ 20 i Norges Råfisklag’s forretningsregler.
Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland
Ass. direktør
Willy Godtliebsen

Vedlegg 2 til rundskriv nr 12/2009
Tromsø, 18.03.2009

RETNINGSLINJER FOR NORGES RÅFISKLAGS ELEKTRONISKE AUKSJON AV
FISK M.V.
Disse retningslinjer omhandler Norges Råfisklag’s elektroniske auksjon - heretter kalt NR
Auksjon Nett - av fisk, kval, reker og andre produkter. Spesielle retningslinjer for de
forskjellige auksjoner er beskrevet i de øvrige vedlegg til rundskriv nr 12/2009.
1. NR AUKSJON NETT
NR Auksjon Nett er et nettbasert auksjonsystem som kan benyttes på de fleste
auksjonsformer i laget.
2. HVEM KAN DELTA?
Kjøpere som ønsker å delta på NR Auksjon Nett må registrere seg via ”Dine sider” på
www.rafisklaget.no med brukernavn og passord. Der må den enkelte kjøper opprette en
brukerprofil - ”Din profil”. Brukeridenten er knyttet opp mot kjøpernummer. En kjøper
kan ha flere brukeridenter. En kjøper kan også ha flere kjøpernummer. Det er kjøpers
ansvar i forbindelse med budgiving å logge seg inn med riktig kjøpernummer/anlegg.
3. AUKSJON/BUDGIVING
Kjøper må stille nødvendig bankgaranti eller den sikkerhet som salgslaget krever. Før bud
kan gis, må kjøper forsikre seg at en forstår regelverket samt hvordan auksjonen foregår.
Alle bud er bindende. Et bud kan ikke tilbakekalles fra auksjonen etter at budet av kjøper er
bekreftet. Verdien på auksjonspakken som fremkommer under auksjonen er eks. mva og
avgifter.
Auksjonsstart: Auksjonsstart er når auksjonen ligger tilgjengelig på websiden.
Auksjonsslutt: Auksjonsslutt er når budfristen går ut. Dersom det kommer bud det siste
minuttet før auksjonsslutt, forlenges fristen automatisk med ytterligere ett minutt. I løpet
av dette minuttet kan kun de bydere som har gitt bud innen opprinnelig tidsfrist gi nye
bud. Når den nye budfristen nås, er auksjonen avsluttet. En klokke på skjermbildet viser
nedtelling av tid til budfrist.
4. ORDFORKLARINGER
Autobud: Autobudfunksjonaliteten registrerer det høyeste bud du ønsker å betale for
pakken. Dersom du har bestemt deg for hvor din grense for bud i en enkelt pakke ligger,
registrerer du denne når du melder deg på auksjonen. Ditt autobud vil da følge andre bud
som kommer inn med økning på kr 0,05 inntil at ditt bud eventuelt blir overbudt av en
annen kjøper. Et autobud kan stoppes før ditt maksbud er oppnådd.
Reservasjonsbud: Når salgslaget legger en auksjon bestående av flere pakker med en viss
avhengighet, åpnes det for at kjøper kan legge inn bud på etterfølgende pakker med
reservasjon i forhold til resultatet på en foregående pakke. Reservasjonsbudet må i tillegg

til et vanlig bud, inneholde info om hvilken pakke reservasjonen sikter mot, og hvilken
mekanisme som gjør budet gjeldende.
Startpris: Den prisen auksjonspakken starter på.
Akseptpris: Akseptpris er laveste pris som selger kan akseptere. Når akseptpris foreligger,
skal den være kjent for alle parter før auksjonen starter.
5. TILSLAG PÅ AUKSJONSPAKKE
Kjøper som står med høyeste bud ved auksjonsslutt og dette budet er minimum
akseptpris eller over denne, får tilslaget på denne pakken. Denne kjøper vil få tilsendt en
melding på e-post eller sms, i hht brukerprofilen, hvor det bekreftes tilslaget på pakken.
Salgsbekreftelsen som ligger på ”Dine kjøp” viser den faktisk pris inkl. avgifter. Dersom
auksjonen avsluttes uten at rederiets akseptpris er oppnådd, får kjøper med høyeste bud
melding om dette.
6. TILBAKETREKKING
Auksjonarius kan av ulike årsaker trekke tilbake en auksjon før budfristen utløper.
Kjøperne vil da få tilsendt melding pr. e-post eller sms.
7. SIKKERHET
Brukernavn og passord er knyttet opp mot kjøpernummer og kjøper er selv ansvarlig for at
dette holdes utilgjengelig for uvedkommende. Budgiver vil ikke være synlig for andre
budgivere. For øvrig vises til brukermanual for NR Auksjon Nett på www.rafisklaget.no
under linken NR Auksjon.

Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland
Ass. direktør
Willy Godtliebsen

Vedlegg 3 til rundskriv nr 12/2009, se Rundskriv nr 5/2005: Auksjon av frossenfisk fra

utenlandske fartøy.
Vedlegg 4 til rundskriv nr 12/2009, se Rundskriv nr 36/2008: Regelverk for omsetning av

ombordfryste industrireker.

