
( FISKERIDIREKTORATET

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep

0032 OSLO

Att:

Saksbehandler:

Telefon:

Seksjon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Deres dato:

Kristin Skurtveit

91308763

Fartøy- og deltakerseksjonen

14/1774

09.05.2014

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG OM Å OPPHEVE KRAVET OM
EIERFELLESSKAPVED TILDELING AV STRUKTURKVOTE I
HAVFISKEFLÅTEN MV.

Viviser til departementetshøringsnotatav 3. februar 2014hvor det foreslåså
opphevekravet om eierfellesskapved tildelingav strukturkvotei havfiskeflåtenm.v.
Det foreslåsogså at eierkonsentrasjonsregelenfor den konvensjonellehavfiskeflåten
flyttesfra strukturkvoteforskriftentil deltakerforskriften.Høringsfristener satt til 9.
mai 2014.

Sombegrunnelsefor forslagetom opphevelseav kravet om eierfellesskapved
tildelingav strukturkvotevisesdet til følgende:

Departementetfinnerikke lengerbehov for et krav om eierfellesskapved
strukturering i havfiskeflåtenselvom kravethar hatt en funksjontidligere.
Forslagetinnebærerat kystfiskeflåtenog havfiskeflåtenfår sammereglerpå
dette punktet.
Enopphevelseav krav om eierfellesskapvil gjøreregelverketenklerefor
rederieneved at det kan spare dem for administrativekostnaderknyttet til
gjennomføringav eierendringerog omorganisering.Det kan heller ikke
utelukkesat kravetkan medføreskatte-og avgiftsmessigeutfordringer.
Enopphevingvil også gjørereglenemer forutsigbareved at det ikke lengervil
knytte segusikkerhettil når vilkårenefor eierfellesskaper oppfylt.

Forslagetmedførerat det vil være opp til rederieneseg imellomå avtale for hvilke
fartøy det skalsøkesom tildelingav førstegangsstrukturkvoteuten at de samtidig
må gjennomføreorganisatoriskeendringer.

Høringsnotatethar vært på intern høring til Fiskeridirektoratetsregionkontorsamt
aktuelleseksjonerpå Ressursavdelingenog Statistikkavdelingen.
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FISKERIDIREKTORATETS MERKNADER

Opphevelse av krav om eierfellesskap ved tildeling av strukturkvote i
havfiskeflåten.

Dethar sidenmidtenav 1980-talletvært innførtulikestrukturtiltakforhavfiskeflåten.
Strukturordningenebleetablertsometvirkemiddelforå redusereantallfartøyi
flåtegrupperhvorfangstkapasitetenoverskridertilgjengeligkvotegrunnlagi overskuelig
fremtid.Vedå redusereantallfartøyi en gruppesåmanforsegat tilgjengelig
fangstkvantumpr. gjenværendefartøyvilleblistørreenndetellersvillevært.Detteville
dermedi nesteomgangbidratilbedrelønnsomhetforhvertenkeltfartøyi gruppeni
fremtiden.Formåletmedstrukturordningenehar altsåvært å nærmesegenbalanse
mellomressursgrunnlagogfangstkapasiteti vedkommendeflåtegruppe.

Tiltrossforstrukturordningeneer det fortsattoverkapasiteti de flesteflåtegrupper.Det
synesderforå væreetvedvarendebehovforå stimuleretilytterligere
kapasitetsreduksjon.

Slikvi oppfatter forslageter begrunnelsenfor å opphevekravet om eierfellesskapat
det ikke lengerhar noen funksjon.Begrunnelsener videre å stimulerenæringen til
ytterligerestruktureringved å gjøreordningen"enklere"og "billigere"for
næringsutøverne.

Innledningsvisvil Fiskeridirektoratetnevne at det savnesen nærmerebegrunnelse
forhvorforkravet om eierfellesskapikke lengerhar noen funksjonog at det derfor
ikke lengerer behov for et sliktkrav.

Kravetom eierfelleskaphar vært et hovedelementi alleenhetskvote-og
strukturordninger forhavfiskeflåtenfra midten av 1980-tallettil i dag. Dettekravet er
etter vår vurdering forankreti deltakerlovensreglerom at en ervervstillatelseog en
spesielltillatelsetildelesen bestemteier for ett bestemtfartøy,jf.§4 og § 15i lov av
26.mars 1999om retten til å delta i fiskeog fangst (deltakerloven).Ny tillatelsemå
innhentesved endring av eierellerfartøy.Dagenssystemanerkjennerikkeeierskap
til kvote men knytter deltageradgangog spesielltillatelse(konsesjon)og dermed
kvotetildelingertil eierskaptil fartøy.Ved å oppheve krav om eierfellesskapløsrives
strukturkvotenetter vår vurdering fra denne tilknytningen.Strukturkvoteordningen
vil derved i større grad kunne karakteriseressom en ordning hvor kjøpog salgav
kvoter tillates.

Enordning somforeslåttbetyr imidlertidikkeat fiskerimyndighetenefrasierseg alle
sinestyringsverktøy.Fordet førsteer tildelingav strukturkvoteavhengigav
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myndighetenestillatelse.Fiskerimyndighetenevil i den sammenhengkunne vurdere
om omsøktestrukturkvoteordningvil kommei strid med gjeldendebestemmelser
om eierkonsentrasjoninnen den enkeltefartøygruppe.I tilleggkan myndighetene
fremdelesi medhold av regelverketforetadistriktsmessigevurderinger og avkorting
av strukturkvoter.Dekan ogsåendre innholdet i strukturkvoteordningenved for
eksempelå endre kvotetaket.

Vierkjennerogså at i mangetilfelleoppløseseierfellesskapetganskeraskt etter at det
"medeienderederi" er tilførtstrukturkvotefor sitt fartøy.

Forslagettil opphevingav kravet om eierfellesskapgjelderved førstegangs tildeling
av strukturkvote.Såkalt"splitting" av tillatelserinnad i et rederi kan i dag skjeuten
at det er noe krav om at det skjeri forbindelsemed bruk av strukturkvoteordningen.
Formåletmed å tillatesplittinger at et rederi gjennomdelvisutskiftningskalkunne
tilpassedriftsgrunnlagetfor det enkeItefartøyslikrederiet finnerhensiktsmessig.
Det er i dag tillatt "splitting"/"omfordeling"av strukturkvoterinnad i et rederi,jf.
blant annet departementetsvedtak av 8.mars 2010vedrørende "Veidar".Vi
forutsetterat en eventuellopphevelseav krav om eierfellesskapikke skalgjeldeved
"splitting"av strukturkvotermellomfartøyslikat det fremdelesskalvære et krav
om at eventuell"splitting"skjermellomfartøyinnen sammerederi. Enannen
forståelsevil ytterligereforsterkeinntrykketav kjøpog salgav kvoter.

Av departementetshøringsnotatfremgårat noe av begrunnelsenfor endringener at
en opphevelseav krav om eierfellesskapvil gjøreregelverketenklerefor rederiene
ved at det kan spare dem for administrativekostnader knyttet til gjennomføringav
eierendringerog omorganisering.Det utelukkesheller ikke at kravet kan medføre
skatte-og avgiftsmessigeutfordringer.

Fiskeridirektorateter enig i at en opphevelseav krav om eierfellesskapvil kunne
spare næringenfor administrativekostnader og kunne redusere skatte-og
avgiftsomkostningene.Vimener likevelat viktigeprinsipper i norsk forvaltningikke
uten viderebør settes til side av økonomiskehensyn.Det fremstårogsåsomusikkert
om reduksjonav administrativekostnader og lavere skatte-og avgiftsomkostninger
vilha avgjørendebetydningfor ytterligerestrukturering.

Departementetpåpeker videre at en opphevingav krav til eierfellesskapogsåvil
gjørereglenemer forutsigbareved at det ikke lengervil knytte segusikkerhettil når
vilkårenefor eierfellesskaper oppfylt.

Vårerfaringer at de flestesakerer uproblematiskeog kan ikke se at det i næringen
har knyttet segnoe særligusikkerhettil når vilkårenefor eierfellesskaper oppfylt.
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Flytting av eierkonsentrasjonsbegrensningen for den konvensjonelle havfiskeflåten
fra § 12 annet ledd i forskrift av 4. mars 2005 om strukturkvoteordning for
havfiskeflåten til deltakerforskriften for 2014.

Vier positivetil at eierkonsentrasjonsbegrensningenfor den konvensjonelle
havfiskeflåtenflyttesfra § 12annet ledd i forskriftav 4.mars 2005om
strukturkvoteordningm.v. for havfiskeflåtentil deltakerforskriftenfor 2014.Vihar
imidlertidnoen merknader når det gjelderforskriftsutkastet.

I ny § 9a i forskrift9. desember2013nr. 1419om adgang til å delta i
kystfartøygruppensfiskefor 2014(deltakerforskriften)er det foreslåttfølgende:"En
person,et selskapelleren sammenslutningkan ikkedirekteellerindirektehadeltageradgangi
fisket etter torsk,hyseogsei m.v.for konvensjonellehavfiskefartøyforflerefartøy enn det
antallfartøy som til sammenvil bli tildeltmerenn 15 % av gruppekvotenfor det enkelte
fiskeslag...."

Det fremgårogsåav sammebestemmelseat "kvotefrafartøy somen person,et selskap
elleren sammenslutninghardirekteellerindirekteeierandeli, skal tilordnespersonen,
selskapetellersammenslutningeni henholdtil forskrift 13.oktober2006nr. 1157om
spesielletillatelsertil å driveenkelteformerfor fiske ogfangst (konsesjonsforskriften)§ 1-6."

Konsesjonsforskriftenbruker i bestemmelseneom eierkonsentrasjoni § 2-4,§ 2-9,
§ 2-16og §4-5uttrykket "En eierkan ikkeinneha...forflerefartøy". Videreopererer
tilordningsbestemmelseni § 1-6i konsesjonsforskriftenmed "skaltilordneseierensom
følger:..".

Ettervår vurdering bør det være samsvarmeIlomformuleringenei
konsesjonsforskriftenog deltakerforskriften.Viforeslårderfor at "enperson,et selskap
elleren sammenslutning"i forskriftsutkasteterstattesmed "eneier".

Hvis departementet likevelvelgerå bruke opprinneligforslagbør begrepet
"sammenslutning"defineresnærmere.

Forøvrighar Fiskeridirektoratetingenmerknader.

Med

seksjonssjef

1443M-11/4&14--u)t
KristinSkurtveit
seniorrådgiver
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