Rundskriv nr 4/2015
06.02.2015
Rundskriv nr 1/2012 m/vedlegg utgår

Til fiskere, registrerte kjøpere og nøytrale fryselager

NORGES RÅFISKLAGS AUKSJONSREGELVERK – GENERELLE REGLER
Dette rundskriv omhandler Norges Råfisklags generelle bestemmelser for auksjon av fangster ombord i
fiskefartøy og auksjon/kontraktssalg av fisk og fiskeprodukter ut fra lager beliggende i Råfisklagets distrikt.
Det generelle grunnlag for Råfisklagets omsetning, jfr. fiskesalgslagsloven § 101, jfr forskrift 20.12.2013 om
førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar, gjelder også for omsetning omtalt i dette rundskriv.
Norges Råfisklag’s forretningsregler får anvendelse for all førstehåndsomsetning.
Det vises videre til forskrift av 06.05.2014 nr 607 om landings- og sluttseddel, samt til forskrift fastsatt ved
kgl. res. av 12.9.2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.
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 med vedlegg trer i kraft 9. februar 2015.

Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland
Ass. direktør
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Willy Godtliebsen

Lov av 21. juni 2013 nr 75 om førstehandsoms etning av viltlevande marine ressursar (fiskesalgslagslova)

Vedlegg 1: Retningslinjer for NR Auksjon og kontraktssalg av ombordfryste produkter fra lagersted på
land.
Vedlegg 2: Retningslinjer for Norges Råfisklags elektroniske auksjon av fisk m.v.
Vedlegg 3: Auksjon av fryst fisk fra utenlandske fartøy
Vedlegg 4: Regelverk for omsetning av ombordfryste industrireker

Vedlegg 1 til rundskriv nr 4/2015
Tromsø 06.02.2015

RETNINGSLINJER FOR NR AUKSJON OG KONTRAKTSSALG AV
OMBORDFRYSTE PRODUKTER FRA LAGERSTED PÅ LAND
Disse retningslinjer omhandler Norges Råfisklag’s lagerauksjon og kontraktssalg 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
Råfisklagets kontor i:
Svolvær, sentralbord 77660100 eller direkte til salgsavdelingen på telefon 77660171/72/75/76/78. I tillegg kan
innmelding sendes lagersv@rafisklaget.no. Det er fartøy som er ansvarlig for innmelding av fangst til
Norges Råfisklag, men dette kan gjøres ved at fartøy i sin kontakt med nøytralt fryselager for avtale om
lossing, kan be lossested videreformidle innmelding til Råfisklaget.
Når landing skjer i helg eller på helligdag eller like over helg/helligdag, må innmelding skje før helg/helligdag
innenfor Råfisklagets ordinære arbeidstid.
Innmelding skal inneholde opplysninger om lossested og tidspunkt for lossing. Eventuelle endringer i forhold
til opprinnelig innmelding må umiddelbart meddeles Råfisklagets kontor.
Opplysninger om leveringsforpliktelse, jfr. forskrift fastsatt ved kgl. res. av 12.9.2003 om leveringsplikt for
fartøy med torsketråltillatelse, som er av betydning for salget, må meddeles Norges Råfisklag.
Skipper og/eller reder er autorisert til å melde inn fangst.
2.

LOSSESTED

Norges Råfisklag skal underrettes om lossested samtidig som fangst innmeldes. Fartøyet kan selv velge
lossested blant nøytrale fryselagre, jfr. www.rafisklaget.no. Straks lossing er foretatt, skal losseansvarlig
ved lagersted fylle ut landingsseddel, som underskrives av fisker/leverandør og representant fra lagersted.
Mottaks-/lagersted og fisker/leverandør er ansvarlig for forskriftsmessig innveiing av fangst og utfylling av
landingsseddel, jfr. forskrift av 06.05.2014 om landings- og sluttseddel. Landingsseddelen danner grunnlaget
for de kvanta og sorteringer som skal omsettes. Kopi av landingsseddel sendes elektronisk eller pr. e-post til
lagersv@rafisklaget.no.

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 salgstidspunkt, dekkes av fisker. Salgstidspunkt defineres her
som tidspunkt for utstedelse av salgsbekreftelse, som også er retningsgivende for betalingsforfall for kjøper
og utbetaling av oppgjør til fartøy. Dersom salgstidspunkt faller senere enn nevnte grunnlag for korttidsleie,
må fisker også dekke ytterligere lagerleie fram til salgstidspunkt. For lagerleie etter korttidsleie, kontakt det
aktuelle fryselager. Kjøper dekker kostnader tilknyttet utkjøring av fangst fra lager, paller, transport,
forsikring og lagerleie etter salgstidspunkt. Kjøper overtar ikke disposisjonsrett over varen før
garanti/innbetaling er mottatt, jfr. vedleggets punkt 6.
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. Det er en forutsetning at all fisk er sortert på
fiskeslag og størrelse. Fangsten selges i samsvar med sortering om bord i fartøyet, jfr. landingsseddel. I
tilfeller der fartøyets sortering avviker fra Råfisklagets vareregister, vil dette kunne medfø re at gradering på
sluttseddel/avregning/faktura avviker fra landingsseddel/utbud/salgsbekreftelse.
Auksjonsoversikten legges ut på www.rafisklaget.no. For å kunne logge seg inn må kjøperne ha eget
passord som kan tildeles kjøpere som står i Fiskeridirektoratets kjøperregister, og er 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.
Dersom en auksjonspakke ikke oppnår akseptpris og reder ikke godtar det innkomne tilbud, går partiet
tilbake til reder og blir stående usolgt. Kjøper med høyeste bud under akseptpris må ta kontakt med rederi
om det ønskes å bli hensyntatt ved senere salg. Dette blir et forhold mellom rederi og kjøper. For salg
utenfor auksjon følges regelverket for kontraktssalg, jfr punkt 5 nedenfor. Partiet kan også, dersom reder
ønsker det, legges ut på ny auksjon.
5.

KONTRAKTSSALG FRYSTE FANGSTER

Dette punkt omfatter fryste fangster som losses til nøytralt fryselager der rederi bestemmer at fangst eller
deler av fangst skal selges på kontrakt.
Norges Råfisklag utsteder kontrakt på grunnlag av henvendelse fra rederi med opplysninger om fartøy,
lossedetaljer, vareslag, pris, kjøper mm.
Opplysninger om salg på kontrakt innsendes lagersv@rafisklaget.no.
Kontraktsforslag oversendes fra Norges Råfisklag til reder/kjøper for godkjenning.
Signering foretas elektronisk i denne rekkefølge på web:
1. Rederi: “Dine salg”

2. Kjøper: “Dine kjøp”
Når kontrakt er elektronisk signert av rederi og kjøper, utsteder Norges Råfisklag salgsbekreftelse. På dette
tidspunkt vil status på web endres til solgt, med tilhørende melding som sendes fryselager (salgstidspunkt, se
punkt 3).
Norges Råfisklag forbeholder seg retten til å kunne utsette utstedelse av salgsbekreftelse hvis kjøpers
likviditet e.l. tilsier dette.
Hvis kjøper på forhånd ikke har ordnet med garantistillelse for kjøp, presiseres samtidig at frigivelse av
partiet og endelig fakturering ikke foretas før nødvendig garanti er stillet, jfr punkt 6 nedenfor.
Utgiftsfordeling reder/kjøper vil uansett ha salgstidspunkt som grunnlag, jfr vedleggets punkt 3.
Bestemmelser vedrørende eventuelt resalg og reklamasjonsregler framgår av punkt 6 og 7 nedenfor.
6.

SALGSBEKREFTELSE/GARANTI/OPPGJØR/FRIGIVELSE

Straks auksjonen er avsluttet, mottar kjøper med høyeste bud og tilslag salgsbekreftelse fra Råfisklaget.
Dersom kjøper på forhånd ikke har ordnet med garantistillelse for oppgjør, presiseres samtidig at endelig
utstedelse av sluttseddel og fakturering ikke foretas før garanti og salgsbekreftelse foreligger. Kjøpere av
slike fangster må stille bankgaranti for riktig oppfyllelse av inngåtte avtaler, eller innbetale fangstverdien
umiddelbart til Råfisklaget. Dersom slik sikkerhet for oppgjør ikke foreligger senest 24 timer etter
salgstidspunktet, 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 uansett fra salgstidspunkt 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 Råfisklagets frister og krav i forbindelse med
garantistillelse/forskuddsbetaling, kan bli utestengt fra framtidige auksjoner.
Først når sikkerhet for innbetaling av oppgjør er brakt i orden og salgsbekreftelse er utstedt, frigis partiet på
fryselager. På dette tidspunkt overføres disposisjonsretten for varen fra fisker/rederi til kjøper.
7.

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. punkt 1 og 6 i rundskrivet.
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.
Reklamasjonskrav må inneholde opplysning om sluttseddelnummer, konkret hva kravet går ut på, og
nødvendig dokumentasjon. 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. Det er
reders ansvar å besvare reklamasjonskrav og bidra til rask avklaring av slike henvendelser. 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.
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 4/2015
Tromsø 06.02.2015

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 dette
rundskrivs øvrige vedlegg.
1.

NR AUKSJON NETT

NR Auksjon Nett er et nettbasert auksjonssystem 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”. Det er
kjøpers ansvar i forbindelse med budgiving å logge seg inn med eller aktivere 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 er bekreftet av kjøper. 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. Når det er mindre enn 20 sekunder igjen av
budfristen, vil et nytt bud automatisk sette ny budfrist til 20 sekunder fra budtidspunktet. Denne prosessen vil
fortsette, helt til siste bud er mottatt. For hvert påbegynte tilleggsminutt, vil etterfølgende pakker i samme
salgsomgang få utvidet sin budfrist med 1 minutt.
Ettbudsauksjon: Ettbudsauksjon er auksjonspakker som selges til fastsatt pris til første kjøper som
bekrefter pakken.
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.

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.
4.

TILSLAG PÅ AUKSJONSPAKKE

Kjøper som står med høyeste bud ved auksjonsslutt og dette budet er minst akseptpris, får tilslaget på denne
pakken. Kjøper vil få tilsendt en melding på e-post eller sms, i hht brukerprofilen, hvor det bekreftes tilslaget
på pakken. Salgsbekreftelsen finnes på ”Dine kjøp”. Dersom auksjonen avsluttes uten at rederiets
akseptpris er oppnådd, får kjøper med høyeste bud melding om dette. Dersom reder etter å ha blitt
kontaktet i sistnevnte tilfelle allikevel aksepterer høyeste bud, får kjøper tilslaget.
5.

TILBAKETREKKING

Auksjonarius kan av ulike årsaker trekke tilbake en auksjon før budfristen utløper. Kjøperne vil da få
tilsendt melding pr. e-post eller sms.
6.

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 4/2015
Tromsø 06.02.2015

Til registrerte kjøpere, nøytrale fryselager og aktuelle rederi

AUKSJON AV FRYST FISK FRA UTENLANDSKE FARTØY
Norges Råfisklag kan tilby lagerauksjon av fryst fisk fra tredjelandsfartøy etter følgende regelverk, fra
fryselager beliggende i lagets distrikt. Det generelle grunnlag for lagets omsetning, jfr. fiskesalgslagsloven §
102, jfr forskrift 20.12.2013 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar, gjelder også for
omsetning omtalt i dette rundskriv. Norges Råfisklag’s forretningsregler får anvendelse for all
førstehåndsomsetning.
Det vises videre til forskrift av 06.05.2014 nr 607 om landings- og sluttseddel.
Regelverket gjelder også for auksjon av fangster fra fartøy registrert i EØS-området, men da uten krav til
landing til godkjent grensekontroll, jfr forskrift3.

Definisjoner











2
3

Tredjelandsfartøy er fartøy som er registrert utenom EØS-området.
Lagerauksjon er definert som auksjon gjennomført av Norges Råfisklag etter at fangst er lagt inn
på nøytralt lager.
Nøytralt fryselager. Fryselager godkjent av Norges Råfisklag for mottak av fryst fisk beregnet for
videresalg på auksjon m.v. Nøytralt fryselager er ansvarlig for innveiing av fangster fortløpende
under landing og utstedelse av Råfisklagets landingssedler og innrapportering av fangstkvantum til
Norges Råfisklag umiddelbart etter at landing er avsluttet.
For fryst fisk fra tredjelands fartøy stilles krav om at fangst skal landes til godkjent
grensekontroll². Dette innebærer at slik landing må knyttes til importør, som plikter å
innrapportere fangst etter regelverk i omtalte forskrift², og for øvrig har ansvar for fangsten som
framgår av forskriften. Norges Råfisklag kan etter forespørsel fra rederi påta seg rollen som
importør, men da etter avtale med rederi hvor det klart framgår at Norges Råfisklag ikke er eier av
fangsten og at det er rederiet som reelt sett er ansvarlig for de ulike kostnader forbundet med
innføringen av fangsten.
Merverdiavgift. Skattedirektoratet har avklart overfor Norges Råfisklag at det for omtalte
fangster skal oppkreves merverdiavgift med 11,11 % i medhold av merverdiavgiftsloven §5-8 ved
slike lagerauksjoner. Dette innebærer at utenlandsk rederi som leverer fangst må motta sitt oppgjør
fra Norges Råfisklag til firma som er registrert i det norske avgiftsmanntallet for denne
omsetningen.
Kjøper som kan by på Norges Råfisklag’s lagerauksjoner, må være norske firma innført i det
norske kjøperregisteret med godkjenning for kjøp gjennom Norges Råfisklag.
Oppgjør for fangst som omsettes på auksjon skjer gjennom Norges Råfisklag, som innebærer at
disse fangstene omfattes av lagets etablerte garantiordning.

Lov av 21. juni 2013 nr 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalgslagslova)

Jfr. forskrift av 18. oktober 1999 om tilsyn og kontroll ved import og transitt m.v. av animalske næringsmidler og
produkter av animalsk opprinnelse m.v. fra tredjeland.

1. INNMELDING AV FANGST TIL NORGES RÅFISKLAG
Fartøyer fra tredjeland som skal losse fangst til lager med sikte på etterfølgende auksjon i regi av Norges
Råfisklag, må i god tid, minimum 3 døgn før landing melde til Norges Råfisklag
på telefon 77660100 eller e -post lagersv@rafisklaget.no.
Når landing skjer i helg eller på helligdag eller like over helg/helligdag, må innmelding skje senest to dager
før helg/helligdag.
Innmeldingen skal inneholde oversikt over sortering, kvantum og lossested. Innmelding av fangst for auksjon
godtas fra skipper om bord, men må bekreftes av reder og/eller agent.
Eventuelle endringer/avvik i forhold til opprinnelig innmelding, må umiddelbart meddeles Norges Råfisklag’s
kontor i Svolvær.

2. LOSSESTED
Lossested må være nøytralt fryselager som er godkjent veterinær grensekontrollstasjon (GK). Kontrollgebyr
og eventuelle øvrige utgifter som påløper fra GK/lagersted, jfr. begrensning inntatt i punkt 3 nedenfor,
belastes rederiet v/norsk agent. Dette gjelder også dersom fangst avvises av GK.
Norges Råfisklag skal underrettes om lossested samtidig som fangst innmeldes. Oversikt over aktuelle
lagersteder kan fås ved henvendelse til laget. Straks fartøy er ferdig losset, skal losseansvarlig ved lagersted
fylle ut 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.
forskrift av 06.05.2014 nr 607 om landings- og sluttseddel nevnt innledningsvis i dette rundskriv.
Landingsseddelen danner grunnlaget for de kvanta og de sorteringer som skal auksjoneres. Landingsseddel
oversendes elektronisk Norges Råfisklag snarest.

3. VEIING/TINEPRØVER
Fangstene auksjoneres med basis i fangstsortering foretatt om bord i fartøy, fortrinnsvis slik at vektprøver
for fastsettelse av gjennomsnittsvekt er tatt om bord før innfrysing. Etter behov, for bedre beskrivelse av
fangst-/fiskestørrelse, vil laget anmode nøytralt fryselager om under lossing å ta ut tineprøver for kontroll av
sortiment, der fiskeslag og antall blokker utpekes av laget etter samråd med rederi/agent.
Avtalt pris for ombordfrosne produkter gjelder for levert vekt uten fratrekk for vann. Det er en forutsetning
at varene skal være innfrosset om bord etter forsvarlig avsiling etter vasking og uten tilsetting av noen form
for glassering. Dersom det ved levering oppstår tvist om vanninnhold, må dette beregnes på grunnlag av
prøver som tas ut etter avtale mellom leverandør og kjøper.

4. UTGIFTSFORDELING REDER/KJØPER
Kontrollkostnader i forhold til GK dekkes fullt ut av rederiet gjennom sin norske representant/agent.
Kostnader forbundet med lossing, innkjøring av fangst på lager, lagerleie m.v. fordeles mellom rederi og
kjøper etter bestemmelser listet opp i punkt 3 i dette rundskrivs vedlegg 1.
Auksjonsprosedyre, herunder oppgjørsrutiner og reklamasjonsregler, framgår av nevnte vedlegg 1, punktene
4, 6 og 7.
Norges Råfisklag
Svein Ove Haugland
Ass. direktør

Willy Godtliebsen

Vedlegg 4 til rundskriv nr 4/2015
Tromsø 06.02.2015
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 e -post).
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 (prosedyre fås ved henvendelse). Dersom en av
partene ønsker Norges Råfisklags medvirkning, utføres prøvetaking i henhold til rundskriv 25/2013, 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 248-257.
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 p unkt 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 gjel dende 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
4/2013.
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
Salgsteamleder

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.
§ 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 fiskesalgslagsloven.
Kjøper plikter å varsle fisker snarest ved inntreden av suspensjon i henhold til forskrift om registrering som
kjøper.
§ 5 Kvantum,
Kvantum, pris, størrelse
størrelse og salgstidspunkt.
salgstidspunkt.
Avtalen omfatter totalt kvantum levert i perioden. Pris: kr …………..…. med basis oppgitt størrelse
…………..…… stk/kg fra fisker, pluss lossing og emballasje.
§ 6 Levering, kostnads/risikofordeling og kvalitetskvalitets- og prisbedømmelse.
prisbedømmelse.
I henhold til råfisklagets rundskriv 4/2015, 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
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, samt NRs forretningsregler.
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.

1

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

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.
Ved bruk av langsiktig leveringsavtale kan pkt 6 i rundskriv 4/2015, vedlegg 4: Regelverk for omsetning av
ombordfryste industrireker fravikes, når det gjelder salgstidspunkt.
§ 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.
Norges Råfisklags bestemmelser gitt i medhold av fiskesalgslagsloven 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 fiskesalgslagsloven.
Dato ………….……
……….……

Dato ………..……..
………..……..

………………………………..
Fisker

………………………………..
Kjøper

Godkjent av Norges Råfisklag,
Råfisklag, dato………...
dato………...….
………...….

……………….………………

Oppdatert 13.mars 2017

