Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1
til Forretningsreglene. Sist oppdatert 16.07.20
1. Forretningsregler
Norges Sildesalgslag (Laget) sine Forretningsregler gjelder uavkortet.
Forretningsreglene fås ved henvendelse til Lagets kontor eller på
www.sildelaget.no. Fisker og Kjøper plikter å gjøre seg kjent med og
overholde Forretningsreglene og de særskilte omsetningsbestemmelser for
Sjøltilvirkning.
Definisjoner brukt i Forretningsreglene har samme mening når de brukes her.
I de særskilte omsetningsbestemmelser for Sjøltilvirkning skal følgende ord og
uttrykk ha følgende betydning:
”Landanlegg” betyr det produksjonsutstyr som benyttes ved Sjøltilvirkningen
og den bygningsmasse som utstyret er tilknyttet.
2. Saklig virkeområde
Disse særskilte omsetningsbestemmelser gjelder all Sjøltilvirkning av råstoff
som omfattes av Forretningsreglene.
3. Sjøltilvirkning på fartøy
Sjøltilvirkning kan skje på fartøy som eies med minst 50 % av Sjøltilvirker som
skal utføre Sjøltilvirkning på fartøyet.
4. Sjøltilvirkning på eid Landanlegg
Sjøltilvirkning kan skje på Landanlegg godkjent av Mattilsynet.
Landanlegget må eies med til sammen minst 50 % av de Fiskere som
sjøltilvirker egen fangst ved Landanlegget og med minimum 20 % av
eier/rederi til hvert fartøy som lander fangst for Sjøltilvirkning ved
Landanlegget.
Eierforholdet til Landanlegget må bestå innenfor en av Laget vanlig definert
fangstsesong. Eierandel anskaffet med sikte på midlertidig eie tilfredsstiller
ikke kravet.
5. Sjøltilvirkning på leid Landanlegg
Sjøltilvirkning kan etter forutgående godkjennelse fra Laget, også skje på leid
Landanlegg.
Det er ikke adgang for flere enn to registrerte fartøyer å inngå slik leieavtale

for étt Landanlegg innenfor en av Laget vanlig definert fangstsesong.
Sjøltilvirkning på leid Landanlegg kan bare finne sted etter skriftlig søknad til
Laget minimum 8 dager før planlagt produksjonsstart. Kopi av kontrakten
mellom Landanleggets eier og Sjøltilvirkerne, samt fartøyets mannskapsliste
skal vedlegges søknaden. Av kontrakten skal fremgå hvilket økonomisk
vederlag som skal betales for leie av Landanlegget. Lagets godkjennelse skal
foreligge før Sjøltilvirkning påbegynnes.
Det er et vilkår for dispensasjon fra kravet om eierskap til Landanlegg at
dispensasjon gjelder enten bygningsmasse eller produksjonsutstyr og at det
fremlegges dokumentasjon for tilsvarende prosentvis ideell andel i langvarig
leieavtale til henholdsvis bygningsmassen eller langvarig leie-/leasingavtale
for produksjonsutstyr.
6. Annen virksomhet ved Landanlegg
Det kan ikke foregå produksjon av kjøpt fisk av samme fiskeslag ved
Landanlegg samtidig som det drives Sjøltilvirkning ved Landanlegget.
7. Deltakelse i Sjøltilvirkning
Samtlige arbeidsoppgaver ved Sjøltilvirkning skal utføres av Fartøyets
Mannskap og dette mannskapet skal faktisk ha deltatt i fisket av fangsten for
Sjøltilvirkning:
Ved Sjøltilvirkning på Landanlegg kan det likevel i tillegg til Fartøyets
Mannskap innleies følgende personell:
a)

Ved rundfrysing:
2 personer fra Landanlegget pr. skift. For øvrig skal alt fysisk arbeid
utføres av Fartøyets Mannskap. Det forutsettes at det uansett deltar
minimum det samme antall personer fra Fartøyets Mannskap som det
som er innleid til produksjonen.

b)

Ved filetproduksjon:
1 arbeidsleder pr. skift pluss 1 person pr. filetmaskin pr. skift. For øvrig
skal alt fysisk arbeid utføres av Fartøyets Mannskap. Det skal minimum
delta 3 personer fra Fartøyets Mannskap i produksjonen.
Ved lottregnskap skal det dokumenteres at det antall personer som er
delaktig i produksjonen av Fartøyets Mannskap, virkelig tilhører dette
fartøyet og blir avlønnet med lott på vanlig måte fra fartøyet.

8. Rutiner for rapportering m.m.
Før fisket:
Sjøltilvirker skal gi melding til Laget før avgang til feltet.
Laget skal videre varsles før Sjøltilvirkning påbegynnes.
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Skal Sjøltilvirkning skje på Landanlegg skal Laget varsles før avgang fra feltet.
Hvis Sjøltilvirkning skal skje på leid Landanlegg, må Lagets skriftlige
godkjenning innhentes før Sjøltilvirkingen påbegynnes, jfr. pkt. 5 foran.
Ukentlig produksjonsoppgave:
Sjøltilvirker skal gi ukentlig melding til Laget om fangster og sjøltilvirkete
kvanta, om avgang fra feltet, tid og sted for landing, og om hvordan fangsten
planlegges omsatt. Meldingen skal gis til Laget hver mandag før kl. 15.00 for
foregående uke.
Før lossing:
Sjøltilvirker skal varsle Laget i god tid før lossing, enten varen er solgt eller
ikke når den landes. Varslet skal være gitt minst 24 timer før lossetidspunkt
når varen skal landes i utlandet. Dersom varen skal landes i Norge, skal
varsel gis om mulig 24 timer før landing, eller senest når fartøy forlater feltet
og kurser for Norge.
Det skal gis adgang til kontroll og uttak av prøver under lossing. Lossing må
ikke påbegynnes før tillatelse er gitt fra Laget.
Utvidet rapportering:
Laget kan fravike bestemmelsene i dette pkt. 8, herunder pålegge Sjøltilvirker
utvidet rapporteringsplikt og til tidspunkt som fraviker fra de tidspunkt som
ellers ville følge av dette pkt. 8.
9. Landing av sjøltilvirket vare og råstoff for Sjøltilvirkning
Sjøltilvirket vare som blir landet uten at det på samme tidspunkt skjer en
omsetning i første hånd og landing av råstoff for Sjøltilvirkning på Landanlegg,
skal dokumenteres ved Landingsseddel i henhold til Forretningsregelens § 14
og landingsforskriften, FOR-2014-05-06-607
10. Kontroll, prøvetaking m.m.
Forholdene skal legges til rette for at lagets kontrollører skal kunne
gjennomføre sitt arbeid på en hensiktsmessig måte og Sjøltilvirker plikter til
enhver tid å kunne dokumentere at nødvendige tillatelser er gitt og overholdt.
Dersom det ved kontroll på feltet eller på annen måte avdekkes at de
betingelser eller vilkår som er satt for Sjøltilvirkning ikke overholdes vil gitte
tillatelser kunne bli innskrenket og eventuelt inndradd.
Ved levering av sjøltilvirket vare i Norge, skal det tas kvalitets- vekt- og
sortimentsprøver. For sjøltilvirket vare kan Laget vedta spesielle regler om
prøvetaking og frist for reklamasjon. Ved levering av sjøltilvirket vare i utlandet
kan Laget utøve kvalitets- og kvantumskontroll ved hjelp av offentlig eller
privat kontroll.
11. Omsetning av, og oppgjør for sjøltilvirket vare
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Sjøltilvirker skal omsette den tilvirkede vare gjennom Laget eller med
godkjenning av Laget etter en av følgende alternative omsetningsformer:
a) Ved at Sjøltilvirker overtar sin tilvirkede vare i førstehånd (salg til seg selv) .
b) Ved at Laget finner godkjent Kjøper for den tilvirkede varen og foretar
fakturering av Kjøper.
c) Ved at Sjøltilvirker selv finner godkjent kjøper til den tilvirkede varen. Dette
medfører at Sjøltilvirker foretar fakturering av Kjøperen (egenfakturering) .
Førstehåndsomsetning av sjøltilvirket vare skal dokumenteres ved Sluttseddel
henhold til Forretningsreglenes § 14 og Landingsforskriften FOR-2014-05-06607
a) Ved at Sjøltilvirker overtar sin tilvirkede vare i førstehånd (salg til seg selv)
Laget godkjenner at Fisker som er godkjent Kjøper iht. til forskrift FOR-201011-26-1475 om registrering som kjøper av fangst ., kan omsette i første hånd
til seg selv. Ved slik omsetning vil ”Leveringsdato” være dato for utferdigelse
av Sluttseddel og levering anses da å ha funnet sted.
Omsetning og oppgjør for fangst skjer gjennom Laget. Oppgjør skjer ved at
Laget gjennomfører motregning Sjøltilvirkers kjøper- og fiskerkonto.
Før Førstehåndsomsetning finner sted, må Fisker stille sikkerhet for dekning
av avgifter og trekk til Laget med en nærmere bestemt sats av beregnet
vareverdi fastsatt av Laget.
Alternativt kan Laget akseptere å få seg tiltransportert en tilstrekkelig andel av
Sjøltilvirkers eksisterende krav på annet oppgjør for fangst omsatt gjennom
Laget som sikkerhet for dekning av avgifter og trekk til Laget. Det påligger i
tilfelle Sjøltilvirker å innhente Lagets skriftlige bekreftelse på at slik avtale om
sikkerhet godkjennes og å inngå de nødvendige sikkerhetsavtaler før
overtakelse av egen fangst finner sted.
For mindre leveranser kan Laget dispensere fra kravet om sikkerhet.
Ved Førstehåndsomsetning til Sjøltilvirker selv, skal representant for Fartøyets
Mannskap (tillitsmann) signere Sluttseddel. I tillegg skal Sjøltilvirker signere
som både selger og kjøper (se ovenfor).
b) Ved at Laget finner godkjent Kjøper for den tilvirkede varen
Omsetning og oppgjør for fangst skjer gjennom Laget.
Fangsten må ikke leveres Kjøper (skifte eier) før Laget har kontrollert og
godkjent Kjøpers sikkerhet for kjøp og gitt Fisker tillatelse til levering til Kjøper.
Ved brudd på denne bestemmelse bortfaller Lagets betalingsansvar i henhold
til Forretningsreglens § 16.2.
c) Ved at Sjøltilvirker selv finner godkjent kjøper til den tilvirkede varen
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Det kan etter søknad gis dispensasjon til at Sjøltilvirker får selge egen vare og
kreve inn betaling til seg selv. Det må søkes om dispensasjon i hvert enkelt
tilfelle før lossing, og søknaden må være innvilget før fakturering kan skje.
Omsetning skjer med godkjenning av Laget. Ved egenfakturering har Laget
ikke betalingsansvar overfor Sjøltilvirker og Sjøltilvirker må selv forsikre seg
om at eventuelle sikkerheter fra Kjøper er avgitt.
Ved innvilget tillatelse til egenfakturering må Sjøltilvirker, før levering, stille
sikkerhet for dekning av avgifter og trekk til Laget med en nærmere bestemt
sats av beregnet vareverdi fastsatt av Laget. Alternativt kan Laget akseptere å
få seg tiltransportert en tilstrekkelig andel av Sjøltilvirkers eksisterende krav på
annet oppgjør for fangst omsatt gjennom Laget som sikkerhet for dekning av
avgifter og trekk til Laget. Det påligger i tilfelle Sjøltilvirker å innhente Lagets
skriftlige bekreftelse på at slik avtale om sikkerhet godkjennes og å inngå de
nødvendige sikkerhetsavtaler før levering av fangst finner sted.
12. Lagsavgift – satser og avgiftsgrunnlag
For de nærmere bestemmelser om lagsavgift, trekk og andre avgifter vises til
Forretningsreglenes § 18.
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