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Føringsnotat om behandling av fisketillatelser ved benkurs ,  tvangssalg m.v

Det vises til FKDs brev av 24. mai 2007 og vedlagte høringsnotat om ovennevnte. FKD
legger i høringsnotatet fram forslag om ny forskrift for behandling av fisketlllatelser ved
tilfelle av konkurs, tvangssalg m.v.

Deltakerloven § 7 tredje ledd gir hjemmel for å regulere behandling av fisketillatelser
ved konkurs og tvangsfullbyrdelse i forskrift. Det er imidlertid ikke gitt  noen egen
forskrift med hjemmel  i denne bestemmelsen. Dagens regelverk er derfor i stor grad
utviklet gjennom forvaltningspraksis og instrukser. FKD ønsker å forskriftsfeste denne
praksisen, bl.a. for å understreke sikkerheten for kredittgiver i forbindelse med
tvangssalg av fiskefartøy. En slik  klargjøring skal gi  større forutsigbarhet både for
fartøyeier og finansieringsinstitusjoner og bidra til å forenkle kredittvurdering.
Forslaget innebærer  ingen særlig endring av gjeldende rett og etablert praksis.

Fisketillatelser (konsesjon og deltageradgang) er ikke gjenstand for direkte omsetning
mellom private parter, men selger av et fartøy kan velge å overføre tillatelsene til kjøper
dersom myndighetenes vilkår er oppfylt Et fartøy med konsesjon eller deltageradgang
vil ha en verdi utover fartøyets bruksverdi dersom kjøper kommer i posisjon til å få
tildelt tilsvarende fisketillatelser, Det er vanlig at finansieringsinstitusjoner yter kreditt
basert verdien et salg av fartøyet for fortsatt drift kan innbringe. Dette er en risiko som
kredittytere kan påta seg. Likevel er det ønskelig med klare og forutsigbare regler for
hvordan en behandler denne "tilleggsverdien" ved gjeldsforfølgning.

Forskriften fastslår blant annet at det må dokumenteres at panthaver i fiskefartøy er
orientert ved alle typer  søknader som får betydning for fartøyets driftsgrunnlag.
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Dersom ikke slik dokumentasjon fremlegges, skal fiskerimyndigheten varsle panthaver
og stille behandlingen av søknaden i bero i inntil fire uker. I forskriften videreanes en
ordning med at kreditor kan få midlertidig tillatelse til fortsatt drift på 3 måneder ved en
eventuell konkurs eller et tvangssalg,  med mulighet for forlengelse dersom særlige
grunner tilsier det. Forskriften viderefører også praksis med at eier av et fartøy mister
muligheten til å søke utskifting av fartøyet dersom det er begjært tvangssalg eller
konkurs. Utkastet til forskrift fastsetter et klart skjæringstidspunkt slik at dette vil
gjelde fra det øyeblikk tvangssalgsbegjæring er tatt til følge av kompetent
namsmyndighet etter tvangsloven eller i det øyeblikk konkursbegjæring er tatt til følge.

Finansdepartementet har ingen merknader til utkastet til ny forskrift.

Med hilsen

Marianne Hansen e.t
avdelingsdirektør

Silje Gamstøbakk
underdirektør

Side 2


