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Instruks – bedre kvoteutnyttelse mellom tillatelser i samme rederi 

Vi viser til at Fiskeri- og kystdepartementet 5. oktober 2011 vedtok endringer i 
kvoteutnyttelsesbestemmelsene i 10 ulike reguleringsforskrifter, samt til vårt brev 7. 
oktober 2011 med kommentarer til forskriftsendringene.  Vi viser også til vår instruks 2. 
november 2011 om åpning for bedre kvoteutnyttelse mellom tillatelser i samme rederi. 
 
Fiskeri- og kystdepartementet gir med dette brevet Fiskeridirektoratet en ny instruks 
om kvoteutnyttelse mellom tillatelser i samme rederi, til erstatning for vår instruks 2. 
november 2011 som det heretter skal ses bort fra. 
 
Bakgrunn 
Departementets forskriftsvedtak 5. oktober 2011 innebar at det ble tatt inn et nytt annet 
punktum i femte ledd i kvoteutnyttelsesbestemmelsene i de aktuelle 
reguleringsforskriftene. Femte ledd lyder etter endringen slik: 
 

”Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom fartøyet 
har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. 
Det kan også gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd og tredje ledd dersom 
fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og kjøper eller selger har inngått 
bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering senest om to år.”  

 
Endringen 5. oktober 2011 var motivert i et ønske om å legge bedre til rette for nybygg 
i fiskeflåten, ved at det åpnes for at rederier som har utskiftingstillatelse etter salg av 
gammelt fartøy, kan tildeles gunstigere kvoteutnyttelse ved såkalte midlertidige kjøp av 
fartøy i påvente av levering av nybygg.  Den nye bestemmelsen i annet punktum 
kommer bare til anvendelse ved kjøp av midlertidig fartøy.  Det kan derfor ikke gis 
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tillatelse til gunstigere kvoteutnyttelse til et flerbåtsrederi som ønsker å benytte et av 
sine andre fartøy til å fiske utskiftingstillatelsens kvoter, med mindre flerbåtsrederiet er 
organisert som et konsern slik at fartøy kan kjøpes/selges mellom selskap innad i 
konsernet.   
 
Departementet har erfart at det kan by på betydelige skattemessige utfordringer for et 
flerbåtsrederi å omorganisere seg til konsern for å kunne utnytte den nye 
kvoteutnyttelsesbestemmelsen i femte ledd annet punktum. Det vises i denne 
sammenheng til Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse 22. juni 2012, BFU 
17/12.  Departementet mener på denne bakgrunn at det bør gjøres enklere for 
flerbåtsrederier som ikke er organisert som konsern, å benytte seg av unntakene i 
kvoteutnyttelsesbestemmelsenes femte ledd. 
 
Departementet vil derfor åpne for at Fiskeridirektoratet med hjemmel i 
kvoteutnyttelsesbestemmelsenes femte ledd første punktum kan gi tillatelse til at et 
rederi nytter et annet fartøy i sitt eie til å fiske utskiftingstillatelsens kvoter, uavhengig 
av hvilke kvoter som hører til dette fartøyet.  Det er en forutsetning for slik tillatelse at 
vilkårene i femte ledd første punktum er oppfylt.  I tillegg må ett av følgende to vilkår 
være oppfylt: 

- Rederiet må ha inngått bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering 
senest om to år, eller 

- rederiet må ha inngått bindende kontrakt om kjøp av nybygg med levering 
senest innen utløpet av inneværende kvoteår, og det kan dokumenteres at 
levering av nybygg er forsinket som følge av forhold utenfor rederiets kontroll. 

 
Tillatelse etter denne instruks skal gis med varighet fra dato til dato. Tillatelse etter 
første strekpunkt kan gis med varighet fra dato til dato for flere perioder.  Tillatelse 
etter første strekpunkt kan ikke gis ut over utskiftingstillatelsens varighet, og heller 
ikke ut over bindende avtalt dato for levering av nybygg. Tillatelse etter annet 
strekpunkt kan ikke gis lengre varighet enn det er dokumentert forsinkelse, og uansett 
ikke ut over utskiftingstillatelsens varighet, og heller ikke ut over ett år. 
 
I perioden tillatelsen varer kan fartøyet ikke fiske andre kvoter enn det som følger av 
tillatelsen, dvs. at fartøyet i denne perioden ikke kan fiske sine ordinære kvoter.  Det er 
derfor viktig at direktoratet ikke gir tillatelsen varighet ut over perioden(e) det er søkt 
om. 
 
Vi vil be Fiskeridirektoratet legge til rette for en praktisk gjennomføring av denne 
instruksen, herunder legge til rette for at fangst i medhold av denne instruksen kan 
føres på sluttseddel på en egnet måte. 
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