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Nærings- og fiskeridepartementet 

 

Høringssvar - endring manntallsforskriften og ervervstillatelsesforskriften 

 

Fiskebåt viser til høringsnotat av 20. februar d.å., med forslag til endringer i forskrift av 18. desember 

2008 nr. 1436 (manntallsforskriften) og forskrift  av 7. desember 2012 nr. 1144 

(ervervstillatelsesforskriften).  

Forslaget om å endre manntallsforskriften går ut på å legge til rette for at uføretrygdede skal kunne stå 

tilmeldt manntallet i større grad enn dagens regler åpner for. Fiskebåt har ingen merknader til 

forslaget.  

Når det gjelder forslaget om å forskriftsfeste forvaltningspraksis i tilknytning til deltakerloven § 7 

første ledd, bokstav a), konstaterer Fiskebåt at forskriftsfestingen ikke skal innebære noen materielle 

endringer i forhold til gjeldende praksis. Fiskebåt har ingen merknader til det som foreslås, men mener 

at forskriftsfestingen sannsynligvis vil ha begrenset verdi for brukerne av forskriften all den tid 

oppregningen ikke er uttømmende. Hvis formålet er å skape økt forutsigbarhet og tilgjengelighet bør 

departementet samle alle gjeldende instrukser som er gitt i tilknytning til deltakerloven med 

underliggende forskrifter, og gjøre disse lett tilgjengelig på departementets hjemmesider. 

Fiskebåt har ingen merknader til forslaget om å forskriftsfeste det allerede gjeldende kravet om at 

bakenforliggende eierendringer i fiskefartøy med dispensasjon fra aktivitetskravet skal 

forhåndsgodkjennes. Når det gjelder forslaget om å pålegge fartøyeier å sende en ny melding om dato 

for eierendring etter at eierendringen er gjennomført, bemerker Fiskebåt at dette ikke ville vært 

nødvendig dersom det var tilstrekkelig å sende melding etter at eierendringen er gjennomført, jf. 

alternativene som ble lansert i forbindelse med at meldeplikten var på høring høsten 2012. Selv om det 

ikke vil være veldig byrdefullt å sende inn en slik melding, vil det likevel bidra til å redusere den 

forenklingen som meldingsordningen var ment å innebære. Det vil også kunne oppstå spørsmål om – 

og behov for presisering av - hvilket eksakt tidspunkt overdragelsen skal anses gjennomført.  

Meldingene fremmes i dag på et fastsatt skjema, og Fiskebåt mener at det som et alternativ bør tas inn 

et nytt felt hvor fartøyeier kan angi dato for planlagt gjennomføring. På den måten blir det kun 

nødvendig med etterfølgende melding dersom overdragelsen ikke gjennomføres på dato som forutsatt.  

Vennlig hilsen 

FISKEBÅT 
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Kopi: Norges Fiskarlag 


