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Høringsbrev - Forslag tH endringer lov av 24061994 om sj farten
(Sjøloven). Rettsvern for pantlskrog som bygges ved tuteniandske
verft for ferdigstHiing ved norsk verft

Det vises til Nærings- og handelsdepartementets høringsbrev om overnevnte datert 19. november 2008.

Departementet ønsker med endringen i sjøloven å åpne opp for muligheten til å registrere skrog som
bygges ved utenlandske verft i det norske skipsbyggingsregisteret. Sjøfartsdirektoratet har ingen
motforestillinger til dette forslaget. Direktoratet bemerker imidlertid at det er et behov for å klargjøre
nærmere om status for byggekontrakten for skip som bygges utenfor rikets grenser, skal denne kunne
registreres eller er det bare skroget som skal kunne registreres?

Forslaget i høringen åpner for at et vilkår for registrering er mottaket av slettelsesattest fra utenlandsk
register. Dagens regelverk har ingen slik bestemmelse. Sjøfartsdirektoratet anser at det vil være ryddig å
knytte seg til dette kravet for denne type virksomhet, med fokus på at dette gjelder virksomhet utenfor
rikets grenser. Et slikt krav vil kunne sikre et oversiktlig bilde av eventuelle rettigheter i skroget, som igjen
vil kunne avverge fremtidige prioritetskonflikter. Sjøfartsdirektoratet støtter forslaget til endring av § 31
første ledd som Nærings- og handelsdepartementet har presentert i høringsbrevet.

Vedrørende endringen av § 43 første ledd om omfanget av hva man kan ta pant i, er direktoratet av den
oppfatning at departementet i denne situasjonen burde legge seg på samme omfang som dagens system for
bygging i Norge. Ved å ha en lik praksis vil man skape en mest mulig entydig regelverk for brukerne som
vil  være  enklere å forholde seg til og bidra til å unngå mulige tolkningsfeil.

Skipsbyggerkonvensjonen av 1967. Sjøfartsdirektoratet støtter departementets vurdering at det vil være
uheldig å utvide muligheten for å registrere skip under bygging ved utenlandsk verft, samtidig som Norge
har ratiflsert nevnte konvensjon som setter grenser for adgangen til slik registrering. Direktoratet støtter
videre de vurderingene som er foretatt av departementet i høringsbrevet på dette punkt.
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