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Nærings- og fiskeridepartementet 

 

Vi viser til høring av endring av forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i Norsk Internasjonalt 

Skipsregister.  

 

NHO Sjøfart har ikke innsigelser til dette konkrete forslaget. Vi har likevel noen generelle kommentarer.  

 

Forslagene som flertallet i fartsområdeutvalget tiltrådte må ses på som et resultat av forhandlinger mellom 

de ulike interessene som var representert i utvalget. Flertallet sluttet opp om løsninger som innebærer at 

ulike segmenter av skip blir behandlet ulikt skattemessig – for å få et best mulig samlet resultat. 

Eksempelvis er nettolønnsordningen for kystruten Bergen-Kirkenes begrenset til å gjelde 

sikkerhetsbemanning. Denne begrensningen gjelder ikke utenriksfergene. Med foreliggende forslag til 

forskriftsendring, utvides kretsen av skip og rederier som har mulighet til å komme inn under 

nettolønnsordningen for utenriksferger.  

 

Vi viser også til at endring i provianteringsforskriften i praksis har medført at utenriksferger i utenlandsk 

skipsregister nå kan ta passasjerer mellom norske havner, uten konsesjonsplikt og i konkurranse med 

norske skip på NOR-flagg. Vi forstår det slik at foreliggende forslag til forskriftsendring ikke medfører at 

utenriksferger i NIS kan gå mellom norske havner. Imidlertid skjer det en gradvis oppmykning av regelverk 

som er til fordel for passasjerfartøy i hhv. NIS og i utenlandsk register. Selv om de praktiske 

konsekvensene av disse regelendringene i første omgang synes små, er det ikke gitt at 

fartsområdeutvalget ville konkludert på samme måte dersom disse premissene var gitt. Det er derfor 

særlig grunn til at departementet nå følger opp utvalgets anbefaling om å utrede spørsmålet om kystruten 

Bergen-Kirkenes bør ha samme nettolønnsregler som utenriksfergene. 
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