REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FISKEFARTYG SOM ANVÄNDS I KOMMERSIELLT SYFTE
REGISTRERING AV FISKEFARTYG (690/2010 6, 7, 8, 9 och 13 §) (blankett ELY A1.1)
Fartyg som används i kommersiellt fiske (fångsten eller en del av fångsten saluförs) skall registreras i
fiskefartygsregistret före det tas i fiskebruk. Registreringen sker genom att man skickar in den välfyllda
registreringsansökan till den ELY-central på vars område ägaren bor. ELY-centralen sparar ansökan i
centralregistret. ELY-centralen måste få en bekräftelse för användandet av registerutrymmet av Jord-och
skogsbruksministeriet före beslut om registrering eller registreringstillstånd kan fattas.
En förutsättning för registrering är att det i fiskefartygsregistret finns tillräckligt med registrerutrymme för
fartyget som skall registreras. Registerutrymmet mäts i dräktighet (GT) samt maskineffekt (kw). Således,
om fartygsägaren inte i samband med registreringen avregistrerar en motsvarande kapacitetmängd är det
inte alltid möjligt att genast registrera ett fartyg. Fartygen i fiskefartygsregistret är delade i två grupper som
vardera har en egen kapacitetsgräns: 1) fartyg med en totallängd som underskrider 12 m. (kustfartyg)och 2)
fartyg med en längd på 12 m eller mer (högsjöfartyg).
ANHÅLLAN OM REGISTRERINGSTILLSTÅND (690/2010) 12§ (Blankett ELY A2.1 punkt 1)
Om man vill försäkra sig om att få fartyget registrerat, utan att känna till alla uppgifter för fartyget som skall
skaffas, kan man anhålla om registreringstillstånd. För fartyget som skall skaffas bör en bindande anmälan
om den största maskineffekten kw (registerutrymme), totallängd (fartygsgrupp), bredd, sidohöjd samt för
över 15 m långa fartyg dräktighet GT (registerutrymme). I samband med ansökan meddelas om man
anhåller om oanvänt registerutrymme, förbinder man sig att i samband med registreringen avregistrera
namngivna fartyg eller om man vill utnyttja sådant registerutrymme som genom ELY-centralens beslut har
sparats för att senare användas av sökanden.
AVREGISTRERING AV FISKEFARTYG (690/2010)16 § (Blankett ELY A2.1 punkt 2)
Fiskefartyget avregistreras av fartygets ägare på skriftlig begäran som sänds till ELY-centralen. Ett beslut
ges över avregistreringen. Om fartygets ägare vill bibehålla registerutrymmet för att inom en viss tid
registrera ett nytt fartyg i fiskefartygsregistret, skall han/hon anhålla om det i samnband med
avregistreringen. Se även: Kvarhållande av registerutrymme.
KVARHÅLLANDE AV REGISTERUTRYMME (690/2010) 12 och 18 § (Blankett ELY A2.1 punkt 2)
Fiskefartyget och dess kapacitet förvaltas av fartygets ägare. Om fiskefartyget avregistreras på ägarens
begäran,har ägaren rätt att kvarhålla registerutrymmet för att senare registrera ett nytt fartyg eller öka
kapaciteten i ett redan registrerat fartyg i motsvarande fartygsgrupp. En ansökan om kvarhållandet av
registerutrymmet görs skriftligen i samband med anhållan om avregistreringen av fiskefartyget. ELYcentralen fattar beslut om kvarhållande av registerutrymme i samband med avregistreringen. Beslutet är i
kraft ett år och kan i speciella fall förlängas med högst ett år. Beslutet om kvarhållande av kapacitet kan inte
överlåtas eller säljas åt någon annan.
ÄNDRING AV UPPGIFTER I REGISTRET (690/2010) 22 § (Blankett ELY A2.1 punkt 3)
Fiskefartyg får inte användas i kommersiellt syfte om fartygsuppgifterna som finns märkta i registret inte
stämmer överens med verkligheten. Om fartygets uppgifter ändras, skall det ofördröjligen meddelas
registerhållaren. Om fratygets fiskekapacitet ökar skall ökningen registreras före dett kommersiella fisket får
fortsätta. För planerade åtgärder skall alltså en ansökan inlämnas på förhand till registerhållaren. Om
kapaciteten ökar är det fråga om en registreringsåtgärd, som förutsätter att sökanden erhåller motsvarande
registerutrymme. Om fartyget byter ägare, skall man ofördröjligen skriftligen anmäla om det. Anmälan
bifogas ett köpebrev, eller annan handling som styrker bytet av ägaren.
ANSÖKAN OCH ANMÄLAN AV UPPGIFTER
De ovannämnda åtgärderna kan göras på blanketter som finns att få på ELY-centralen. Utöver det är
farygets ägare och innehavare skyldig att på den registeransvarigas begäran lämna uppgifter som behövs
för drivandet av registret. (690/2010) 22 §.
RÄTTSNORMER:
Lag om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010)

