Vedlegg 4 til
rundskriv nr 1/2012
Tromsø, 04.01.2012
Rundskriv nr 36/2008 utgår

Til fiskere og registrerte kjøpere
Kopi: Fryselager

REGELVERK FOR OMSETNING AV OMBORDFRYSTE INDUSTRIREKER
Det er ikke fastsatt minstepriser for ombordfryste råreker til pilling. Som følge av dette er følgende
særskilte omsetningsregler fastsatt:
Alle fangster skal omsettes på auksjon i regi av Norges Råfisklag, tørnvis i henhold til landingsdato.
For teknisk gjennomføring av auksjonen, se dette rundskrivs vedlegg 2: Retningslinjer for Norges
Råfisklags elektroniske auksjon av fisk m.v.
Unntatt er fangster som omfattes av langsiktige leveringsavtaler. Fangster av utenlandsk opprinnelse
som landes i Norge er unntatt auksjonskravet, men skal omsettes gjennom Råfisklaget, og prisene
skal forhåndsgodkjennes av Råfisklaget for hver leveranse.
KJØLAUKSJON
1. Innmelding
Alle fartøy skal melde fangster inn for auksjon minst 24 timer før beregnet landing.
Innmeldingen må inneholde opplysninger om:
fartøy
fangstperiode
fangstfelt
lossedato og – sted
utbudsområde
totalkvantum og emballasje
størrelsessammensetning
prisforlangende
evt. forhåndsbud
2. Kjøpsavtale og sikkerhet for oppgjør
Kjøpsavtale anses inngått ved aksept av forhåndsbud, eller ved utstedelse av salgsbekreftelse
(salgstidspunktet). Forhåndsbud har samme gyldighet som bud innkommet under auksjonen, og er
bindende for kjøper og selger. Forhåndsbud kan gis muntlig, men skal bekreftes skriftlig (evt. i epost).
Kjøper skal senest innen 24 timer etter salgstidspunkt ha stillet og overfor Råfisklaget dokumentert,
full sikkerhet for kjøpesum og omkostninger. Unnlatelse av å stille nevnte garanti, anses som
vesentlig mislighold av kjøpsavtalen med mindre annet blir uttrykkelig avtalt mellom kjøper og
Råfisklaget. Dersom slikt mislighold oppstår, har leverandøren uten videre rett til å foreta
dekningssalg gjennom Råfisklaget. Eventuelle tap som oppstår hos leverandøren eller hos Råfisklaget,
kan kreves erstattet av kjøperen som har misligholdt nevnte plikt til å stille garanti.
3. Landing
Dersom landingssted ikke er avklart i utbudsskjema, gjøres det etter kjøpsavtalen er inngått.
Leverandør er pliktig til å lande direkte til kjøpers anlegg, dersom dette ligger innenfor

utbudsområdet. Landingen skal registreres av kjøper på tilsendt sluttseddel. Dersom landing
skal skje på nøytralt fryselager, må dette søkes om til Norges Råfisklag. Landing registreres på
landingsseddel ved nøytralt fryselager.
4. Prøvetaking – størrelsessammensetning og totalkvantum
Dersom minst en av partene ønsker det, kan fangsten kontrolleres mhp totalkvantum,
størrelsessammensetning. Dersom begge parter ønsker kontroll, kan de utføre prøvetaking i
fellesskap, og dele kostnaden. (Se vedlagte prosedyre, samt brev av 25.02.2002). Dersom en av
partene ønsker Norges Råfisklags medvirkning, utføres prøvetaking i henhold til sirkulære
av 02.05.2003, og vedkommende part dekker kostnaden. Prøvetaking skal utføres uten unødig
opphold, og senest 7 dager etter landing. Søknad om forlenging av fristen kan sendes Norges
Råfisklag.
5. Korrigering av pris og totalkvantum, samt kostnadsfordeling
Dersom prøvetaking viser avvik fra størrelse oppgitt i utbud, skal prisen korrigeres etter følgende
modell:
o
Leverandør melder inn nøyaktig snittstørrelse ut fra prøver tatt om bord, jf pkt 1.
Vanlige avrundingsregler til nærmeste hele tall benyttes.
 Eksempel: 235,49 = 235, mens 235,50 = 236 reker pr kg.
o
Dersom kontrolltelling viser snittstørrelse +/- 10 gir det ingen utslag på prisen.
 Eksempel: Oppgitt størrelse er 237, ingen justering dersom kontrolltelling viser
mellom 227 og 247.
o
Dersom kontrolltelling viser +/- 11-20, justeres prisen gradvis med 1-10 øre.
 Eksempel: Oppgitt størrelse er 237, kontrolltelling viser mellom 217-226 eller 248257 Et kontrollresultat på f eks 221 gir en prisjustering på 6 øre.
o
Dersom kontrolltelling viser avvik på mer enn 20 (+/-) har partene anledning til å
forhandle pris. Oppnås ikke enighet om pris, annulleres kjøpet. Ingen av partene har
erstatningsrett/-plikt som følge av en annullering.
Skjema hvor prøvetakingsresultat fremgår skal ved enighet underskrives av leverandør og kjøper og
oversendes Norges Råfisklag. Underskrevet skjema danner grunnlag for utstedelse av sluttseddel og
faktura. Skriftlig avtale der leverandør og kjøper er enige uten forutgående prøvetaking, vil
tilsvarende kunne danne grunnlag for utstedelse av sluttseddel.
Ved kjølauksjon der fangsten leveres på kjøpers anlegg svarer kjøper direkte for alle kostnader
forbundet med lossing og lagring av fangsten. I tillegg til oppnådd auksjonspris legges det til 20
øre/netto produserbar kg til dekning av emballasjekostnader. Dette gjelder selv om levering ikke har
funnet sted i henhold til punkt 6. Blir imidlertid kjøpet annullert i henhold til reglen ovenfor, svarer
leverandøren (eller eventuelt ny kjøper) for kostnader ved lossing og lagring av fangsten.
Dersom partiet ikke skal losses på kjøpers anlegg, har fisker rett til å avgjøre hvor fangsten skal
losses, innenfor utbudsområdet. Fisker svarer da for alle kostnader forbundet med lossing og
innkjøring av fangst på lager. I tillegg til auksjonsprisen legges det på 20 øre/netto produserbar kg, til
dekning av emballasje, samt 30 øre/ brutto kg til dekning av lossing, innkjøring på lager og
paller/plast. Av praktiske hensyn vil satsen regnes om til øre/netto produserbar kg ved
fakturering/avregning.
6. Leveringstidspunkt og risikoovergang
Landingsdato anses som leveringstidspunkt og tidspunkt for risikoovergang mellom leverandør og
kjøper. Med landingsdato menes her den dag fangsten er losset fra fartøyet og overlatt til kjøpers
rådighet.

7. Rådighetsbegrensning
7.1 Landing ved nøytralt fryselager
Selv om fangsten i forholdet mellom leverandør og kjøper anses levert i henhold til punkt 6, får ikke
kjøper fri rådighet over fangsten før Råfisklaget har avgitt erklæring til fryselageret om at fangsten
kan frigis. Slik melding gis etter utstedelse av endelig sluttseddel og faktura.
7.2 Landing ved kjøpers anlegg
Selv om fangsten i forholdet mellom leverandør og kjøper anses levert i henhold punkt 6, får ikke
kjøper fri rådighet over fangsten før Råfisklaget har avgitt erklæring til kjøper om at fangsten kan
frigis. Slik melding gis etter utstedelse av endelig sluttseddel og faktura. Flytting eller annen
disponering over varene kan gjøres etter avtale med Råfisklaget.
LAGERAUKSJON
1. Forholdet til reglene for KJØLAUKSJON
Reglene for Kjølauksjon kommer tilsvarende til anvendelse for LAGERAUKSJON så langt de passer,
dog korrigert for bestemmelsene i punkt 2 og 3 nedenfor.
2. Innmelding
Leverandør skal melde inn og ha godkjenning fra Norges Råfisklag før landing til nøytralt fryselager
kan finne sted.
3. Salgstidspunkt/risikoovergang, disposisjonsrett over fangsten, kostnadsfordeling
Salgstidspunktet fastsettes slik beskrevet i reglene for KJØLAUKSJON, punkt 2 første avsnitt.
Prøvetakningsperioden begynner å løpe på salgstidspunktet.
Fangsten lagres på fryselageret i leverandørens navn, og er leverandørens eiendom inntil Norges
Råfisklag har meldt til fryselageret at fangsten er solgt til kjøper.
Levering og overgang av risiko anses skjedd når fryselageret har mottatt melding om at fangsten er
solgt til kjøper (leveringstidspunktet). Selv om fangsten i forholdet mellom leverandør og kjøper
anses levert, får ikke kjøper fri rådighet over fangsten før Råfisklaget har avgitt erklæring til
fryselageret om at fangsten kan frigis. Slik melding gis etter utstedelse av endelig sluttseddel og
faktura
Fisker svarer for alle kostnader forbundet med lossing og lagring av fangst frem til salgstidspunktet. I
tillegg til auksjonspris legges det til 20 øre/netto produserbar kg, til dekning av emballasje, samt 30
øre/ brutto kg til dekning av lossing, innkjøring på lager og paller/plast. Av praktiske hensyn vil satsen
regnes om til øre/netto produserbar kg ved fakturering/avregning.
LEVERINGSAVTALER
Leveringsavtaler skal være godkjent av Norges Råfisklag. Mal for slik avtale vedlegges.
FANGSTER FRA UTENLANDSKE FARTØY
Fangster fra utenlandske fartøy er unntatt auksjonskravet. Norges Råfisklag skal likevel godkjenne
omsetning og prisavtaler. For slike fangster godkjennes pris basert på gjennomsnittlig oppnådd
auksjonspris for tilsvarende vare, med prisreduksjonsadgang på inntil kr 1,30/kg. Dersom Norges
Råfisklag finner at fremlagt prisavtale ikke er i samsvar med gjeldende markedspris, vil laget kreve å
bli satt i kontakt med leverandør. Spesialavtaler mhp trekk for dekning av bunkers etc kan ikke
aksepteres som trekkgrunnlag på pris som påføres sluttseddel. Norges Råfisklag kan kreve
prøvetakingsresultat tilsendt, for kontroll av sluttseddel, som i disse tilfeller utstedes av kjøper.
Når det gjelder leveranser av fryst industrireke fra tredjelandsfartøy, vises i tillegg til rundskriv nr
34/2008.

FORHOLDET TIL ØVRIG REGELVERK FOR OMSETNING GJENNOM NORGES RÅFISKLAG
Øvrig regelverk for omsetning gjennom Norges Råfisklag kommer til anvendelse så langt regelverket
passer.

Norges Råfisklag

Svein Ove Haugland
Ass. direktør

Benedicte Nielsen
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Mellom ………….. som fisker1 og ………………..som kjøper er det i dag inngått

Leveringsavtale for ombordfryste industrireker.
§ 1 Hensikten med avtalen.
Hensikten med leveringsavtalen er å fremme et forpliktende samarbeide mellom kjøper og
fisker for å sikre leveranser av råstoff av høy kvalitet i avtalte perioder av året.
Leveringsavtalen skal sikre større forutsigbarhet for avtalepartene og bidra til økt
verdiskapning for fisker og kjøper.
§ 2 Avtaleperiode
Avtalen skal inngås minst 7 dager før første levering, og ha en varighet på minst 2 måneder.
Avtalen skal gjelde fra og med …………….til og med………...
§ 3 Fiskers plikter
Fisker skal etterstrebe og levere råstoff av høy kvalitet i henhold til avtalen. Dette krever at
fisker håndterer råstoffet skånsomt og behandler fangsten i henhold til kvalitetsforskriften.
Fisker skal ikke losse fangsten før kjøper er klar til mottak.
§ 4 Kjøpers plikter
Kjøper plikter å motta all fangst i henhold til leveringsavtalen. Kjøper skal avtale
lossetidspunkt og -sted med fisker innen rimelig tid. Etter lossing skal kjøper/fisker
straks og innen 7 dager etter lossing ta nødvendige prøver av fangsten.
Mottaket av fangst og oppgjør for fangsten skal skje i overensstemmelse med Norges
Råfisklags forretningsbestemmelser og tilleggsbestemmelser utferdiget i medhold av
råfiskloven.
Kjøper plikter å varsle fisker snarest ved inntreden av suspensjon i henhold til lov om
kjøperregister og eventuelle problemer knyttet til lossing av fangsten.
§ 5 Avtalt kvantum, pris og størrelse.
Totalt kvantum levert i perioden til pris kr ……. basis oppgitt størrelse …… stk/kg fra fisker.
§ 6 Levering, kostnads/risikofordeling og kvalitets- og prisbedømmelse
I henhold til Råfisklagets rundskriv 1/2012, vedlegg 4: ”Regelverk for omsetning av
ombordfryste industrireker”.
§ 7 Kjøpers rettigheter og plikter ved kontraktsbrudd ved enkeltleveranser
Dersom det foreligger en mangel ved enkeltleveranser og denne ikke skyldes forhold på
kjøpers side, kan kjøper kreve enten prisavslag, eller heving og erstatning. Kjøpers krav er
begrenset til enkeltleveransen og reguleres av kjøpsloven med de presiseringer som følger av
§ 20 i råfisklagets forretningsregler.
§ 8 Fiskers rettigheter og plikter ved kontraktsbrudd ved enkeltleveringer

1

Med fisker menes den som disponerer over fartøyet og har rett til å disponere over fangsten.

Dersom kjøper ikke oppfyller sin plikt til å motta fangsten ved enkeltlevering og dette ikke
beror på fisker, kan fisker kreve heving og erstatning. Fiskers krav reguleres av kjøpsloven
med de presiseringer som følger av denne avtalen.
Hindres kjøper i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal fisker gis melding om hindringen. Får fisker
ikke meldingen innen rimelig tid etter at kjøper fikk eller burde ha fått kjennskap til
hindringen, kan fisker kreve erstattet tap som kunne vært unngått om han hadde fått melding i
tide.
Regelen om erstatning i § 11 i denne avtalen ved brudd på leveringsavtalen skal gis
tilsvarende anvendelse på kontraktsbrudd ved enkeltleveranser.
§ 9 Oppgjør
Oppgjør for fangster skal gå gjennom Norges Råfisklags oppgjørsordning og være underlagt
Norges Råfisklags oppgjørsbestemmelser. Dette innebærer blant annet at Norges Råfisklag
avregner fartøyene på vanlig måte og garantibestemmelsene gjelder uavkortet.
§ 10 Heving av leveringsavtalen
Ved vesentlig mislighold fra en av partene kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning.
Meddelelse om heving skal skje uten ugrunnet opphold. Før endelig heving kan skje, skal den
annen part gis en mulighet til å rette opp det påberopte forhold innen rimelig tid.
§ 11 Erstatning
Erstatning ved kontraktbrudd fra en parts side skal svare til det tap, herunder utlegg,
prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved kontraktbruddet.
Erstatningsansvar kan bare gjøres gjeldende dersom motparten kan lastes for det inntrufne.
Ved kontraktsbrudd plikter partene og begrense sitt tap herunder å foreta nødvendige
dekningstransaksjoner.
§ 12 Forholdet til Norges Råfisklag og Norges Råfisklags omsetningsbestemmelser.
Avtalen med vedlegg skal oversendes Norges Råfisklag for godkjenning. Avtalen kan ikke
gjøres gjeldende mellom partene med mindre den er godkjent av Norges Råfisklag.
Alle fangster skal innmeldes til Norges Råfisklag på vanlig måte.
Norges Råfisklags bestemmelser gitt i medhold av råfiskloven skal gjelde med mindre annet
fremgår av avtalen. Det forutsettes at partene til enhver tid overholder eventuelle tiltak som
iverksettes av Norges Råfisklag i medhold av råfiskloven.
sted …………. dato………

sted……..dato………..

Fisker

Kjøper

Godkjent av Norges Råfisklag
………./………..-201

