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 Råfisklagets
forretningsregler 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, pris, størrelse og salgstidspunkt.
Avtalen omfatter totalt kvantum levert i perioden. Pris: kr …………..…. med basis oppgitt størrelse
…………..…… stk/kg fra fisker, pluss lossing og emballasje. Partene kan, i spesielle tilfeller, avtale utsatt
salgstidspunkt, ref §2. Salgstidspunkt (dato) er avtalt til ……………… for første landing. Evt senere landinger:
……………………………………………………………………………………….…………………………………
§ 6 Levering, kostnads/risikofordeling og kvalitets- og prisbedømmelse.
I henhold til Råfisklagets gjeldende rundskriv 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 §§ 19-20 og §§ 22-23 i Råfisklagets forretningsregler.
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Med fisker menes den som disponerer over fartøyet og har rett til å disponere over fangsten.

§ 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 Råfisklagets 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.
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 Råfisklagets oppgjørsordning og være underlagt oppgjørsbestemmelser.
Dette innebærer blant annet at Råfisklaget 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 Råfisklaget og Råfisklagets omsetningsbestemmelser.
Avtalen med vedlegg skal oversendes Råfisklaget for godkjenning. Avtalen kan ikke gjøres gjeldende mellom
partene med mindre den er godkjent.
Råfisklagets 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 i medhold av
fiskesalgslagsloven.

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

……………….………………

Oppdatert 20. oktober 2020

