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Instruks - Størrelsesbegrensning for store kystfartøy - hva som regnes som 
lasteromsvolum 

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å endre den tidligere størrelsesbegrensning 
for store kystfartøy, fra en lengdebegrensning på 28 meter til en begrensning på 300 
kubikkmeter største tillate lasteromsvolum, jf høringsnotat av 20. august 2007 og 
pressemelding av 8. januar 2008 om beslutningen. 
 
De nødvendige endringene i deltakerforskriften, konsesjonsforskriften og 
reguleringsforskriftene er nå vedtatt, og trådte i kraft straks. Forskriftsvedtakene er 
sendt Fiskeridirektoratet i egen ekspedisjon.  
 
Fiskeridirektoratet kan således nå fatte vedtak i henhold til de nye reglene. 
 
Den nye størrelsesbegrensningen på 300 kbm lasterom skal praktiseres slik at rom (her 
rom og tanker) som lovlig kan benyttes til føring av fangst, skal regnes med. Andre rom 
må deretter ikke bygges om eller på andre måter endres slik at de fremstår i en form 
som tilsier at de skulle vært regnet med, med mindre det er rom for ombygging 
innenfor rammen av størrelsesbegrensningen. 
 
Rom som er innredet eller på andre måter utrustet slik at det lovlig kan benyttes til 
føring av fangst, skal ikke holdes utenfor beregningen utelukkende fordi det blir 
avblendet eller på andre måter som lett kan reverseres blir gjort ubrukelig til lovlig 
føring av fangst. Dersom det dreier seg om et brukt erstatningsfartøy som i 
utgangspunktet har større lasteromsvolum enn 300 kbm, må det således gjennomføres 
fysiske ombygninger av rom/tanker som er av en slik art at disse ikke kan reverseres 



uten mer omfattende og/eller langvarig arbeid ved verft eller lignende.  
 
Når det gjelder hva som er å betrakte som ”fangst”, skal det her legges til grunn at 
”fangsten” omfatter fiskeråstoffet i tradisjonell form. Rom som utelukkende eller 
hovedsakelig nyttes til biprodukter som lever, rogn, torskehoder osv, faller således 
utenfor og skal ikke regnes med innenfor rammen på 300 m³. 
 
Det skal også være anledning til å ha rom som rom for inntak av fisk, blødetank og for 
slog utenfor rammen på 300 kbm.  
 
Rom som etter dette skal holdes utenfor lasteromsvolumet på 300 kbm, må stå i et 
rimelig forhold til fartøyets lasteromsvolum for føring av fangst. 
 
I de tilfeller hvor det kan være tvil om anvendelsen av et rom, eller der hvor søkeren 
har opplyst at rommet ikke skal nyttes til føring av fangst i henhold til den avgrensning 
som er gjort ovenfor, skal søkeren i vedtak eller på annen dokumenterbar måte gjøres 
oppmerksom på at man må påregne at dersom det under kontroll viser seg at rommet 
likevel nyttes til fangst vil det bli gitt pålegg om ombygging og/eller ilagt slike 
sanksjoner som lovverket til enhver tid måtte gi hjemmel for. 
 
Den nye størrelsesbegrensningen vil ikke medføre endringer for fartøy som allerede er 
bygget etter dispensasjon fra den tidligere lengdegrensen på 28 meter. Det vises 
imidlertid til følgende fra departementets instruks av 2. april 2004 Dispensasjon fra 
regler om lengdebegrensninger for fiskefartøy når sikkerhetsmessige hensyn tilsier 
forlenging av fartøy: 
 

”Dispensasjonen skal være knyttet til dette fartøyet, slik at eieren ved en senere 
utskifting må skifte til et fartøy innenfor den ordinære lengdegrensen. 
 
Dispensasjonen skal videre være knyttet til den aktuelle eieren, slik at fartøyet 
ikke kan gis adgang til å delta i en reguleringsgruppe som det i utgangspunktet er 
for stort til å delta i, dersom det selges til en ny eier. Unntak fra dette skal bare 
gjøres når eierendringen er ledd i et generasjonsskifte, eller det dreier seg om en 
rent formell selskapsrettslig endring som ikke medfører at det kommer inn nye 
personer som eiere.” 

 
Disse begrensningene skal videreføres, men slik at begrensningene ved utskifting eller 
salg av fartøyet gjelder dersom slikt fartøy har større lasteromsvolum enn det som er 
tillatt etter de nye reglene. 
 
Samtidig med den nye størrelsesbegrensningen er det også innført en særskilt 
lastebegrensning på 250 tonn utlosset kvantum pr tur for kystfartøy i fisket etter nvg-
sild og for ringnotfartøy uten konsesjon (SUK) og kystfartøy i fisket etter nordsjøsild og 
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makrell. Regler om dette er tatt inn i de respektive reguleringsforskriftene, og er 
tilsvarende som reglene om turbegrensning som gjaldt til og med 2006. 
 
Vi ber direktoratet orientere Norges Sildesalgslag om regelen og sørge for at det blir 
iverksatt kontroll med denne. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Johán H. Williams 
ekspedisjonssjef 
 

Jan Frederik Danielsen 
avdelingsdirektør 

 
 
 
 
 
Kopi:  Norges Fiskarlag 
  Norges Kystfiskarlag 
  Sør-Norges Trålerlag 
  Norges Sildesalgslag 
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