Veileder for elektronisk
påmeldingsskjema for fartøy
under 11 meter som er registrert i
fartøyregisteret
Innlogging
Dette skjemaet krever innlogging med IDporten. Når du bruker IDporten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID,
Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en
rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten,
Lånekassen og Nav.

Navigering i skjemaet
Du kan navigere mellom sidene i skjemaet ved å klikke på
knappene/boksene på venstre side i skjemaet. Du kan også
navigere ved å klikke på knappene i bunnen av siden.

Utfylling
Alle felt som er merket med en stjerne (*) er obligatoriske å fylle ut.
Det er ikke teknisk mulig å sende inn skjemaet dersom ikke alle de
obligatoriske feltene er fylt ut.


Boks I (Innledning)
Her skal det fylles ut opplysninger om fartøy, eier, adresse, epost-adress og fisker.
Når søker legge inn registreringsmerket til fartøyet kommer
opplysninger om fartøyet og adressen opp automatisk.
På søkersiden er en direktelink til landingsforskriften, § 5a hvor
vilkårene er nevnt.



Boks II (Landing av fisk)
Her skal landingssted med koordinater i desimaltall (eks. lat
(nord) 67.3290 lon (øst) 18.4590 og navn og adresse på
mottaksanlegg føres inn.



Boks III (Begrunnelse)
Her må man huke av i boks om det må passeres utsatte områder
for å komme frem til mottaket, og om det er 3 timer eller mer i
gangtid med fartøyet for å komme frem til mottaket.



Boks IIII (Egenerklæring)
Ved denne egenerklæringen bekrefter fisker å ha lest og forstått
forskrift om kysfiskeappen: Forskrift om elektronisk rapportering
for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter
Det betyr i dette tilfellet det som gjelder «registreringsordning for
utsatt veieplikt for fartøy under 11 meter» § 2 b):


Det bekreftes at det under transport til mottaket skal følge med
utfylt landingsseddel



Det bekreftes at fangsten ikke skal blandes med annet fartøys
fangst



Det bekreftes at fisker er den som skal følge transporten til
mottaket og undertegne sluttseddel

Boks V (Oppsummering)

