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GENERELT 

 

Denne brukerhåndboken gjør kjøper kjent med konstruksjon og operasjonelle 
prinsipper for BE Fiskerisporing Lite. Håndboken gir også retningslinjer og instruksjoner 
for installasjon, bruk og tekniske spesifikasjoner. 

 «Be Fiskerisporing Lite» - heretter: VMS (Vessel Monitoring System) 

Vennligst les manualen nøye før du begynner å installere og bruke VMS. 

Før du installerer VMS, må du kontrollere innhold i leveransen og at du har nødvendig 
verktøy og mobiltelefon med kamera tilgjengelig. 

NB! Det er forbudt å åpne den forseglede VMS-enheten. Garantien fra produsenten 
er ugyldig hvis forsegling er brutt. 

KUN personell fra Brommeland Elektronikk AS eller personell fra produsentens 
tekniske service kan utføre arbeid som krever åpning av VMS-enheten. 

Produsenten forbeholder seg retten til å endre og (eller) endre produktkonstruksjonen 
uten å forverre dens tekniske spesifikasjoner. Av denne grunn kan enkelte designdeler 
og spesifikasjoner av produktet avvike fra de som er beskrevet i håndboken. 

VIKTIG INFO 

Fiskeri direktoratet - https://www.fiskeridir.no 

FMC – Beredskapstelefonen: 55 23 83 36 

E-post: fmc@fiskeridir.no 

Melde om avslått/påslått sporing utstyr se Vedlegg 3. 

http://www.brommeland.no/
mailto:service@brommeland.no
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BE VMS - BESKRIVELSE 

BRUK AV BE VMS 

VMS har funksjonaliteten som følger: 

1. Hente navigasjonsdata ved hjelp av GPS/GLONASS posisjoneringssystem 

2. Overføre de innsamlede dataene til en Fiskeridirektoratet dataserver via 
GSM/GPRS eller Iridium-satellittkobling (SBD) 

3. Lagre de innsamlede dataene i et energiuavhengig minne 

4. Drift både fra en ekstern strømforsyning og innebygd autonom strømkilde 
(oppladbart batteri) 

5. Automatisk varmekontroll inne i VMS når du bruker VMS under lav 
temperaturforhold. 

 

Informasjonen som overføres av VMS til Fiskeridirektoratet dataserver, gjør det mulig 
å spore posisjon og tidspunkt innenfor valgte tidsintervaller satt av Fiskeridirektoratet. 

http://www.brommeland.no/
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DESIGN OG DRIFT 

UTFORMINGEN AV BE VMS 

BE VMS-utseendet  vises i figur 1. 

 

 

Figur 1 – VMS utseende 

 

BE VMS- består av følgende deler: 1.Hus, 2.Deksel, 3.Monteringsknagger, 4.Innebygd 
forsyningskabel, 5.Kabelgjennomføring, 6.Fabrikk forsegling 

Internt består enheten av elektroniske komponenter og innebygd oppladbart batteri. 
Det innebygde oppladbare batteriet sikrer midlertidig strømforsyning til VMS når den 
eksterne forsyningsspenningen kobles fra eller ekstern strømforsyning mangler. 

Dekselet (2) er fabrikkinstallert på huset (1) slik at det er hermetisk lukket for å sikre 
pålitelig isolasjon fra omgivelsesmiljøet. 

De fire monteringslugene (3) er for montering og sikring av VMS på installasjonsstedet. 

MERK:  Eventuelt kan VMS være utstyrt med fire monteringsskruer i stedet de fire 
monteringsknastene. I dette tilfellet brukes de fire monteringsskruene  til BE VMS-
montasjen. 

Den innebygde forsyningskabelen (4)  på VMS koples til ekstern strømforsyning.  

 

  

1 

2 

3 

4 5 

6 
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INSTALLASJON 

GENERELLE RETNINGSLINJER 

Før du monterer enheten, er det nødvendig å utføre visuell inspeksjon og sørge for at: 

1. Det er ingen mekaniske skader på BE VMS-huset  
2. Det er ingen løsnede deler inne i BE VMS-huset  (rist rolig på enheten) 
3. Det er ingen eksterne isolasjonsskader og andre eksterne skader på den 

eksterne kabelen som er koblet til VMS 
4. Merkingen på BE VMS-huset er lesbart. 

 

FORHOLDSREGLER 

Installasjons-, drifts- og vedlikeholdsaktiviteter må kun utføres av personell, som har 
lest håndboken nøye og gjennomført VMS installasjon kurs. 

1. Det er ikke tillatt å slippe VMS ned. 
2. Det er ikke tillatt å dekke til VMS med fremmedlegemer under bruk, dette kan 

hindre kommunikasjon med satellitt. 
3. Under BE VMS-montering er det ikke tillatt å løfte enheten opp med å holde 

den etter den innebygde strømforsyningskabelen.  
4. Tilkobling av VMS til den eksterne strømforsyningen må utføres i henhold til de 

elektriske tilkoblingsdiagrammene og instruksjonene i denne håndboken. 
 

NB!  Produsenten er ikke ansvarlig for VMS feil drift eller skade hvis de eksterne 
tilkoblingene ikke ble utført i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. 
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MEKANISK MONTERING, FORSEGLING  OG REGISTRERING 

1. VMS må monteres og sikres på et, forhånd klargjort sted, på en horisontal 
overflate eller brakett. 

2. Installasjonsstedet må ha en klar synslinje mot himmelen. 
3. Unngå montering direkte i radar stråle. 

  

 
4. VMS kan ikke brukes innendørs. En klar synslinje til himmelen over VMS er 

nødvendig for riktig drift og pålitelig signal. 
5. VMS må monteres og festes på den horisontale overflaten med skruer. Bruk 

hull i monterings knastene (eller monterings skruene) på BE VMS-huset.   

 

VMS generelle dimensjoner og monteringsstørrelsene er gitt i figur 2 

 

 

Figur 2 
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Brakett dimensjoner og monteringsstørrelse er gitt i figur 3

 

Figur 3 
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6. VMS forsegles med Fiskeridirektoratets forseglinger. 
1. Enhet skal forsegles til fartøyets skrog. Bruk flere forseglinger ved bruk 

av brakett/rør etc. – Se illustrasjonsbilde 

 

 

  
 

 

Utseende på plombering kan variere fra bilde.  

Bruk flere forseglinger. 
Enhet skal være forseglet til 

fartøyet 

Kabel skal monteres nedover 
for å unngå fuktansamling i 

kabelgjennomføring 

Serienummer 
skal være synlig 

Vær varsom ved på setting. 
Plombering kan lett 

ødelegges ved montering. 

http://www.brommeland.no/
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7. Installasjon skal dokumenteres med bilder. Ta bilder av følgende                       
(ref illustrasjonsbilder) 
 
1. 2 stk avstand bilder fra forskjellig vinkel som viser plassering av enhet på 

båten 
2. Bilde av enhet som viser tydelig forseglinger og plassering på enhet 
3. Nærbilde som viser forsegling på enhet og serienummer på forsegling. 1 

bilde pr. forsegling 
4. Bilde av merkelapp med serienummer på enhet. 
5. Bilde av kabelføring inn i enhet  
6. Måling av tilførselspenning ved kabel tilkopling 
7. Signert avtale 
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8. Enhet tilkoples spenning i henhold til instruksjon for tilkopling. 
9. Fyll ut avtale og signer. 
10. Ta tydelig bilde av signert avtale. 
11. Send bilde av avtale, installasjon, merkelapper, forseglinger til 

service@brommeland.no for verifisering og aktivering. 
12. Personell fra Brommeland Elektronikk AS gir tilbakemelding når enhet er aktiv. 
13. Send in registrering skjema til Fiskeridirektoratet. 
14. Verifiser med FMC – Fiskeridirektoratet at enhet sender data til FMC 
15. Informer kunde om enhet er klar 

NB!  

Ta klare bilder som kan brukes til å lese av informasjon ved verifisering. Utydelige 
bilder kan føre til at installasjon ikke kan verifiseres og forsinkelser før enhet kan 
aktiveres. 

GSM abonnement (fakturering) starter automatisk ved spenning på setting 

Se også vedlegg 4: Forhandler rutine BE fiskerisporing 
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INSTRUKSJONER FOR TILKOBLING 

VMS er koblet til den eksterne strømforsyningen med en medfølgende strømkabel på 
5m. Denne kan forlenges. 

Den anbefalte typen av den eksterne strømkabelen for tilkobling til BE VMS-kabel  TCX 
4 x 0,75 eller lignende. 

Instruksjonene for tilkobling av den eksterne strømkabelen til ledere på VMS innebygd 
kabel er gitt nedenfor. 

Tilkopling-funksjonaliteten er beskrevet i tabell 4. 

Tabell 4 – Kabel tilkopling 

Leder # Funksjonalitet 

1 GND –. Minus til den eksterne strømforsyningen. 

2 

-BAT – Innebygd oppladbart batteriaktiveringsinngang.  

Jumper-wire som forbinder denne inngangen til leder nr #1 (GND).  

aktiverer det innebygde batteriet til BE VMS-forsyningskretsen.    

Når (-BAT) og #1 (GND)koples fra hverandre koblers det innebygde batteriet fra 
forsyningskretsen. 

Elektrisk diagram over tilkobling av strømforsyningskabel (med jumper-wire) er gitt i 
figur 3. 

3 VCC IN – Pluss inngang.  

Det positive potensialet til den eksterne strømforsyningen må kobles til denne lederen. 

4 PE –  Skjerm ("jord") på den eksterne strømforsyningskabelen må være koblet til denne 
lederen. 

 

Elektrisk diagram over tilkobling av strømforsyningskabel (med jumper-wire) er gitt i 
figur 3. 

 

 

Figur 3 – Elektrisk diagram over tilkobling av ekstern strømforsyningskabel (med jumper-wire)  
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BESKRIVELSE AV BE VMS-OPERASJONEN   

Det grunnleggende driftsprinsippet for VMS inkluderer følgende: 

1. Hente navigasjonsdata (tid og koordinater) via GPS/GLONASS 
2. Samle inn informasjon om BE VMS-operasjonsstatus 
3. Lagre mottatte og behandlede data i det energiuavhengige minnet 
4. Forming og sending av informasjonspakker til en datainnsamlingsserver via 

GSM / Iridium-satellittkobling basert på mottatte og behandlede data. 

 

Innholdet og beskrivelsen av informasjonspakkene som overføres av VMS til 
datainnsamlingsserver, representeres i tabell 5. 

Tabell 5 – Informasjonspakkers innhold og beskrivelse 

Innhold i informasjonspakker Beskrivelse av meldinger 

Navigasjonsmeldinger 
1. Dato, klokkeslett og koordinater; 
2. Bevegelseskurs (COG, grader) og bevegelseshastighet. 

Statusmeldinger 

1. Maskinvare / firmware omstart 
2. Utilgjengelighet/gjenoppretting av kommunikasjonskobling 
3. Utilgjengelighet/gjenoppretting av GPS/GLONASS-navigasjonssignal 
4. Koble til/fra ekstern strømforsyning 
5. Dato, klokkeslett og posisjonsstempler 

Innebygd melding om 
oppladbart batteristatus 1. Innebygd oppladbar batterispenning 

 
• Datasending GSM (overføring) utføres hvert 60min (Endres ved kravendring) 
• Innebygd oppladbart batteristatusmelding sendes hvert 10ende dataoverføring. 
• Datasending Iridium (overføring) utføres hvert 60min (endres ved kravendring) 

. 

Hvis kommunikasjon midlertidig ikke er tilgjengelig på grunn av dårlige mottaksforhold, 
eller når VMSer slått av, er alle dataene som lagres tilgjengelig for overføring etter at 
kommunikasjonen er gjenopprettet eller VMS er slås på. 

Lagringskapasitet opptil 3000 posisjoner. 
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SLÅ PÅ VMS-ENHETEN 

Slå på - etter, 1 sekunders enkel pipelyd, startes den korte selvtesten. 

Hvis ingen maskinvarefeil oppdages, genererer VMS to korte (100 millisekunder) pip og 
fortsetter deretter til energisparingsmodus. 

Hvis selvtesten oppdager alvorlige feil som ikke er kompatible med videre drift av BE 
VMS, genereres noen lange (1 sekunder) pip. 

Etter 10 sekunder, ved vellykket selvtestfullføring, starter VMS testprosedyren i 
henhold til algoritmen som følger: 

Beskrivelse av lydsignalene (fra å slå på BE VMS)og deres tolkning er gitt i tabell 6. 

Tabell 6 – Lydsignaler etter at du har slått på BE VMS 

Trinn for 
testprosedyre 

Lydsignal Lydsignal tolkning 

 Slå på BE VMS 

Lang enkelt 
pip (1 s) 

Strømspenning påføres hovedkontrollerkortet, egnet 
kontrollerfastvare er tilgjengelig 

Noen lange 
pip (1 с) 

Selvtest oppdaget alvorlige feil som ikke er kompatible med 
videre drift av BE VMS 

 Hente koordinater 

Kort enkelt 
pip (100 
ms) hver 
1,5 s 

Henting av koordinater prosedyren blir implementert riktig, 
men mottak fra satellitter er utilfredsstillende. Forsøk på å 
hente koordinater avsluttes hvis betingelsen ikke endres innen 
120 sekunder. 

To korte pip 
(100 ms) 
hver 1,5 s 

Henting koordinater prosedyren blir implementert riktig, 
mottak fra satellitter er tilfredsstillende. 

Lang enkelt 
pip (1 s) Uthenting av koordinater prosedyren fullført 

Tre lange 
pip (1 s) 

Prosedyren for henting av koordinater mislyktes 

Sende data 

Kort enkelt 
pip (100 
ms) hver 
1,5 s 

Sending av dataprosedyren implementeres på riktig måte, men 
finner ikke "rutenettet". 

To korte pip 
(100 ms) 
hver 1,5 s 

"Rutenettet" blir funnet, data overføres. 

Lang enkelt 
pip (1 s) Sende data fullført 

Tre lange 
pip (1 s) Sending av dataprosedyre mislyktes 

http://www.brommeland.no/
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Hendelser med å koble til og koble fra den eksterne strømforsyningen til (fra) VMS 
rapporteres  av lydpip. Tabell 7. 

Tabell 7 – Lydpiper rapporterer tilkobling til ekstern strømforsyning og frakobling 

Hendelse for 
tilkobling/frakobling 

Lydsignal Lydsignal tolkning 

Koble til den 
eksterne 
strømforsyningen 

Tre korte 
pip (0,5 
s) 

Den eksterne strømforsyningsspenningen brukes på BE VMS. Signalet 
utstedes bare i tilkobling til den eksterne strømmen. 

Koble fra skjemaet 
den eksterne 
strømforsyningen 

Lang 
enkelt 
pip (5 s) 

Den eksterne strømforsyningsspenningen er koblet fra BE VMS. 
Signalet utstedes bare i øyeblikket av frakobling fra den eksterne 
strømmen. 

 

Hvis lydsignalkontrollresultatet er vellykket, anses VMS som klar. 

Hvis lydsignaler ikke overholder de som er angitt ovenfor, eller hvis det ikke er 
lydsignaler, må du kontrollere: 

1. At en klar synslinje til himmelen over VMS 
2. At den eksterne strømkabelen ikke er skadet og riktig koblet 
3. At de eksterne strømparametrene er i samsvar med spesifikasjonene som 

kreves. 

Ellers kan du kontakte Brommeland Elektronikk AS for VMS support. 

 

NB!  

Lydpipene kan komme fra VMS etter en tid fra tilkoblingen / frakobling til den eksterne strømmen er 
utført. Forventningstiden for lydpipene etter tilkoblingen / frakobling er utført, overstiger ikke 1 
minutt. 

http://www.brommeland.no/
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 SLÅ AV ,  LAGRING OG TRANSPORT 

1. Før du slår av BE VMS, må du varsle Fiskeridirektoratet. Se vedlegg 3. 
2. Før du lagrer BE VMS, må du koble vekk link for internt batteri i VMS innebygde 

kabel 

NB!  Lagring av VMS med link til det innebyggede batteriet i den eksterne 
strømkabelen tilkoblet er ikke tillatt.  

 

VEDLIKEHOLD 

1. Vedlikehold av VMS må utføres i samsvar med retningslinjene fra manualen.  
2. Vedlikeholdet utføres for å sikre riktig drift og tekniske spesifikasjoner for VMS 

gjennom hele levetiden. 
3. Vedlikeholdet utføres en gang i året. De nødvendige vedlikeholds operasjonene 

og aktivitetene er oppført i tabell 8. 

Tabell 8 – Vedlikeholdsaktivitetene 

Vedlikehold operasjoner Aktiviteter som skal utføres 

Visuell inspeksjon av VMS 
innebygd kabel og 
kontakten. 

Utfør visuell inspeksjon av isolasjonsintegriteten til VMSinnebygd kabel og 
kontakthuset. Den innebygde kabelisolasjonen må ikke være skadet, det må 
ikke være chip og brudd på kontakthuset. 

Hvis det oppdages skader på BE VMS-kabelisolasjonen og kontakthuset, kan 
du kontakte Brommeland Elekronikk AS for utskifting.  

Pålitelighetskontroll av den 
eksterne strømkabelen  

Utfør visuell inspeksjon og kontroll av eksterne kabelledningstilkoblinger. 
Tilkoblinger må være fri for smuss og oksider. Det må ikke være saltdis og 
sedimenter i koplingene. De eksterne strømkabelledningene må være 
pålitelige festet. 

Om nødvendig, utfør rengjøring av tilkoblinger fra smuss, oksider, soltdis og 
sedimenter. 

 

Det anbefales å erstatte det innebygde oppladbare batteriet en gang pr tre år. 
Utskifting av batteriet utføres kun i produsentens sertifiserte tekniske servicesentre.  

http://www.brommeland.no/
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REPERASJONER 

1. Alle reparasjonsarbeider og utskifting av BE VMS-delene  må kun utføres av 
Brommeland Elektronikk AS eller personell fra produsentens tekniske 
støttetjeneste. 

2. Når du står overfor et tegn på BE VMS-feil, før du kontakter Brommeland 
Elektronikk AS må du kontrollere at alle tiltak for eliminering av mulige feil 
utføres.  

Mulige feil, sannsynlige årsaker og tiltak ene ved feilenes eliminering er oppført i tabell 
9. 

Tabell 9 – Mulige feil, sannsynlige årsaker og tiltak om feilenes eliminering 

Mulig feil Sannsynlig årsak Mål for å eliminere problemet 

BE VMS-data  som 
overføres til serveren, 
inkluderer ikke 
navigasjonsmeldinger 

GPS/GLONASS eller 
(og) Iridium-
kanaloperasjonen 
mislykkes som følge 
av hindret eller 
umulig 
kommunikasjon 
med satellittene på 
grunn av et 
fremmedlegeme 
som hindrer en klar 
synslinje mot 
himmelen. 

 

Fjern fremmedlegemet som hindrer satellittsignalforplantningen 
og sikre en klar synslinje til himmelen i stedet for BE VMS-
installasjonen   

Dato-, klokkeslett- og 
posisjonsstemplene 
for statusmeldingene 
som overføres av BE 
VMS,  er feil. 

Ingen kommunikasjon 
via Iridium satellittlink 

VMS slår seg ikke på, 
det fungerer ikke, 
ingen lyd piper. 

Det er ingen 
elektrisk tilkobling 
mellom den 
eksterne 
strømkabelen og 
terminalene på BE 
VMS-
kabelkontakten. BE 
VMS 

Kontroller påliteligheten til elektriske kontakter av den eksterne 
strømkabelen og BE VMS-terminalblokktilkoblingene. BE VMS 

Rengjør om nødvendig forbindelsene fra smuss, oksider, soltdis og 
sedimenter og skru terminalene tett. 

VMS har stått på 
uten strømtilførsel, 
på intern 
batteridrift i over 
24 timer 

Kontrollert strømtilførsel. Ved bekreftet tilførsel. La enhet stå på 
et par timer for opplading av batteri.  

Sjekk enhet etter et par timer. Ved funksjonalitet, test at drift fra 
internt batteri er ok. Gjøres ved å kople fra hovedstømkilde.  
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

VMS grunnleggende tekniske spesifikasjoner er representert i tabell 1. 

Tabell 1 – Grunnleggende tekniske spesifikasjoner 

Parameternavn Beskrivelse/verdi 

System for den globale posisjonering GPS/GLONASS 

Posisjoneringsnøyaktighet ± 3m 

Kommunikasjonslenker Iridium, GSM/GPRS 

Vekt 0,8 Kg 

Generelle dimensjoner (uten innebygd 
forsyningskabel) 205x125x62 (205x125x62)mm 

Lengden på den innebygde 
forsyningskabelen 5m 

Beskyttelse mot inntrengning Ip67  

 

VMS oppfyller OM klimatiske designkrav og 1 & 5 plasseringskategorier i henhold til GOST 15150-
standarden som innebærer driftstemperaturområdet innenfor – 40 °C til + 50 °C og relativ luftfuktighet 
opp til 100 % ved omgivelsestemperaturen på +25 °C. 

Ingress beskyttelse IP67 av kabinettet er i samsvar med GOST 14254 standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strømforsyningsspesifikasjonene er representert i tabell 2. 

Tabell 2 – Spesifikasjoner for strømforsyning 

Parameternavn Beskrivelse/verdi 

Max/Min  driftspenningen fra 10 til 40V DC 

Nominell driftspenning 12/24V DC 

Nominell driftspenning på det innebygde 
oppladbare batteriet 3,7V DC 
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Kapasitet på det innebygde oppladbare 
batteriet 2000 mAh 

Innebygd oppladbar batteritype Litium-polymer (Li-Pol) 

Forbruksstrøm fra innebygd oppladbart 
batteri i energisparingsmodus (uten 
ekstern strømforsyning) 

110 μA 

Forbruksstrøm fra ekstern 
strømforsyning (innebygd 
batterilademodus) 

fra 200 til 1100 mA 

Forbruksstrøm fra ekstern 
strømforsyning (med det innebygde 
batteriet fulladet) 

30mA 

Maksimal tid for BE VMS-operasjonen  
som leveres fra det innebygde 
oppladbare batteriet 

24 Timer 

Beskyttelse mot omvendt 
polaritetsbeskyttelse for 
strømforsyningsspenning 

ja 

Strømspenningsspenningsbeskyttelse Ja (sikring) 

 

   
  

http://www.brommeland.no/
mailto:service@brommeland.no


WWW.BROMMELAND.NO   service@brommeland.no                +47 99331500 

 20 

GARANTI 

1 år garanti fra leveranse 

Garantivilkårene gjelder for både kommersielle og forbrukerkjøp. 

Garantien dekker fabrikasjon og materialfeil og er gyldig i henhold til garantivilkårene fra 
leveringsdatoen fra Brommeland Elektronikk AS. 

Gyldigheten 

Garantien gjelder kun dersom installasjonen installeres/godkjennes av Brommeland Elektronikk AS eller 
av installatør/forhandler godkjent av Brommeland Elektronikk AS. 

Garantien dekker 

Garantien dekker deler og service på enheten. 

Produkter skal sendes til Brommeland Elektronikk AS for reparasjon i garantiperioden. 

Hvis garantiservicen likevel utføres på stedet, vil Brommeland Elektronikk AS kunne dekke arbeidet, 
begrenset til en (1) time. 

GARANTIEN DEKKER IKKE 

Garantien dekker ikke kosthold, reiseutgifter eller overtid. Garantien dekker ikke feil på grunn av ytre 
påvirkninger, feil tilkobling/installasjon, sjøvannsskader eller annen uforsiktig håndtering. Garantien 
dekker heller ikke utgifter som eieren av et skip / båt kan ha som følge av feil på enheten. 

PROGRAMVAREOPPDATERING - Normalt ingen garanti 

Enhver programvareoppdatering og arbeid som følge av endring i krav fra Fiskeridirektoratet dekkes 
vanligvis ikke av produsentens garanti. Produsenten, og Brommeland Elektronikk AS, distributør i Norge, 
fraskriver seg ethvert ansvar med hensyn til tap som følge av programmvareoppdatering. 

RETUR FOR GARANTIERSTATNING /ERSTATNING 

All retur av varer må forhåndsavtales med Brommeland Elektronikk AS  

GARANTIKRAV 

Garantikrav skal sendes til Brommeland Elektronikk AS innen 14 dager etter at garantitjenesten er 
utført. Defekte deler må mottas Brommeland Elektronikk AS før garantikravet godkjennes. Brommeland 
Elektronikk AS forbeholder seg retten til å vurdere tidsforbruket. 

Fraktkostnadene 

Fraktkostnader dekkes av kjøperen. 
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SJEKKLISTE INNSENDELSE - INSTALLASJON 

• ☐ Avstand bilde no.1 som viser plassering av enhet på båten 
• ☐ Avstand bilde no.2 som viser plassering av enhet på båten 
• ☐ Bilde av enhet som viser tydelig forseglinger og plassering på enhet 
• ☐ Nærbilde forsegling på enhet – fabrikk forsegling 
• ☐ Nærbilde forsegling på enhet – Fdir. Forsegling no.1 
• ☐ Nærbilde forsegling på enhet – Fdir. Forsegling no.2 (hvis i bruk) 
• ☐ Bilde av merkelapp med serienummer på enhet. 
• ☐ Bilde av kabelføring inn i enhet  
• ☐ Måling av målt tilførselspenning ved kabel tilkopling 
• ☐ Signert avtale 

 

SJEKKLISTE - INSTALLASJON 

• ☐ Bilder og avtale sendt inn til Brommeland Elektronikk AS 
• ☐ Mottatt bekreftelse på aktiv enhet fra Brommeland Elektronikk AS 
• ☐ Registrering sendt inn til Fiskeridirektoratet - FMC 
• ☐ Fiskeridirektoratet bekreftet aktiv i – FMC system 
• ☐ Bekreftet til kunde at enhet er klar 
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AVTALE 

 FIRMA / KUNDE REGISTRERING 
Firmanavn:  Org.nummer:  
Adresse:  Postnummer:  Poststed:  
Telefon:  Epost:  
Kontaktperson:  

Telefon:   Epost:  

FAKTURA REGISTRERING 
Samme som over:  Sett kryss 
Firmanavn:   Org.nummer:  
Adresse:   Postnummer:  Poststed:  
Epost:   
EHF:  Sett kryss 

TYPE ABONNEMENT 

Type abonnement Minimum løpe 
tid 

Faktureres hver  

GSM6 6 mnd 6 mnd  Kryss av for 
ønsker abn. GSM+Iridium 3 3 mnd 3 mnd  

GSM+Iridium 6 6 mnd 6 mnd  
GSM+Iridium12 12 mnd 12 mnd  

BRUK BLOKKBOKSTAVER VED UTFYLLING. 
Avtale vedlegg: 

Vedlegg 1.Betingelser 

Vedlegg 2. GDPR Avtale 

BÅT OG SPORINGS ENHET INFO 

Båt navn:  Kallesignal 
eller 
fiskerinummer: 

 

Type 
installasjon: 

Nyinstallasjon:  Reaktivering:  Båt reg.nr:  

Info Sporingsenhet: 
Serienummer:  IMEI:  

 

X
Signatur kunde:

                      

X
Dato:
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VEDLEGG 1. BETINGELSER 

 

Prisene er i NOK eks.mva  

Priser er gjenstand for endring. Brommeland elektronikk AS sender ut endring varsel ved endring. 

Ved endring i krav om rapporterings hyppighet fra Fiskeridirektoratet så vil faste avgifter (abonnement) 
reguleres i henhold til økt trafikk mengde/kostnad. 

Brommeland Elektronikk AS sender faktura forskuddsvis i henhold til valgt tjeneste.   

Periode regnes fra den første i måneden. Stengning skal varsles minimum 2 uker før måned slutt.   

Reaktivering skal gjøres 2 uker før ønsket aktiverings dato.   

Ved stengning eller reaktivering er kunde ansvarlig for innmelding til Fiskeridirektoratet etter 
Fiskeridirektoratets retningslinjer.   

Kunden er forpliktet til å utføre betalinger i henhold til forfallsdato.   

Brommeland Elektronikk AS forbeholder seg retten til å stenge abonnement ved manglende innbetaling. 

I tilfelle Kunden krever at fakturaen sendes til en annen adresse / e-postadresse, skal slike forhold 
varsles skriftlig til BE. 
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VEDLEGG 2. GDPR AVTALE 

 
 
1.    AVTALENS HENSIKT  
Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger 
(personopplysningsloven), og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften). Avtalen skal sikre at personopplysninger om de 
registrerte brukere ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.  
Avtalen regulerer Brommeland Elektronikk AS bruk av personopplysninger på vegne av Kunde, herunder innsamling, registrering, 
sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse, i forbindelse med sporingstjenester. 
  
2.   FORMÅL  
Formålet med Brommeland Elektronikk AS behandling av personopplysninger på vegne av Kunde, er kun å levere og administrere 
sporingstjenester, og personopplysninger som overføres til Brommeland Elektronikk AS kan ikke brukes til andre formal.  
  
Brommeland Elektronikk AS kan ikke overføre personopplysninger til underleverandører eller andre tredjeparter uten at dette på forhånd er 
godkjent av Kunde, jfr. også punkt 4 i denne avtalen.  
  
3.  BROMMELAND ELEKTRONIKK ASS PLIKTER  
  
Brommeland Elektronikk AS skal følge de rutiner og instrukser for behandling av personopplysninger som Kunde til enhver tid har bestemt 
skal gjelde. vilkårene i denne avtalen går foran Brommeland Elektronikk AS personvernerklæring eller vilkår i andre avtaler inngått mellom Kunde og 
Brommeland Elektronikk AS i forbindelse med bruk av sporingstjenester.  
Brommeland Elektronikk AS plikter å bistå Kunde ved ivaretakelse av den registrertes rettigheter, jf. personopplysningsloven kapittel lll og IV.  
Brommeland Elektronikk AS plikter å gi Kunde tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon. Brommeland Elektronikk AS plikter også å bistå Kunde slik at 
denne kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift.  
Kunde har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til innsyn i de personopplysninger som Brommeland Elektronikk AS håndterer og de 
systemene som benyttes til dette formål.     
Brommeland Elektronikk AS plikter å gi nødvendig bistand til dette.  
Brommeland Elektronikk AS har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til i henhold til denne 
avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør. Taushetsplikten omfatter også ansatte hos tredjeparter som utfører vedlikehold 
(eller liknende oppgaver) av systemer som Brommeland Elektronikk AS anvender for å levere eller administrere tjenestene.  
Kun ansatte hos Brommeland Elektronikk AS som har tjenstlige behov for tilgang til personopplysningene, kan gis slik tilgang. Brommeland 
Elektronikk AS plikter å dokumentere sine rutiner og retningslinjer for tilgangsstyring på forespørsel fra Kunde.   
Brommeland Elektronikk AS plikter å loggføre all autorisert og forsøk på uautorisert bruk av tjenestene, jfr. personopplysningsforskriften §2-16. 
Loggene skal oppbevares av Brommeland Elektronikk AS i minimum 3 måneder. Kunde skal på forespørsel gis tilgang til loggene.  
 
4.  BRUK AV UNDERLEVERANDØRER  
  
Brommeland Elektronikk AS skal etablere egne avtaler med eventuelle underleverandører før behandlingen av personopplysninger 
starter.  I avtalene skal Brommeland Elektronikk AS sørge for at underleverandører er pålagt å ivareta alle plikter som Brommeland Elektronikk AS 
selv er forpliktet å ivareta i henhold til denne avtalen.  Brommeland Elektronikk AS plikter å forelegge alle avtaler med underleverandører for Kunde.  
Samtlige som på vegne av Brommeland Elektronikk AS utfører oppdrag der bruk av de aktuelle personopplysningene inngår, skal være kjent med 
Brommeland Elektronikk AS avtalemessige og lovmessige forpliktelser og oppfylle vilkårene etter disse.  
  
5.   SIKKERHET  
Brommeland Elektronikk AS skal implementere og iverksette tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte 
personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse eller tap, endring, uautorisert eksponering eller tilgang.  
Brommeland Elektronikk AS skal oppfylle de krav til sikringstiltak som stilles etter personopplysningsloven, personopplysningsforskriften og 
personvernforordningen, herunder særlig personopplysningslovens §13 - 15 med forskrifter. Brommeland Elektronikk AS skal dokumentere rutiner 
og andre tiltak for å oppfylle disse kravene.  Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på forespørsel fra Kunde.  
Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens §2-6 skal skje ved at Brommeland Elektronikk AS melder avviket til Kunde.  Kunde har ansvaret for 
at avviksmelding sendes Datatilsynet.  
Brommeland Elektronikk AS plikter å holde personopplysninger fra Kunde forsvarlig adskilt fra personopplysninger tilhørende andre kunder. 
Brommeland Elektronikk AS plikter å dokumentere dette på forespørsel fra Kunde.  
  
6.   SIKKERHETSREVISJONER  
  
Brommeland Elektronikk AS skal jevnlig gjennomføre sikkerhetsrevisjoner av tjenestene som omfattes av denne avtalen. Kunde skal gis tilgang til 
revisjonsrapportene.  
Dersom en uavhengig tredjepart gjennomfører sikkerhetsrevisjoner hos Brommeland Elektronikk AS, skal Kunde informeres om dette og ha tilgang til 
oppsummeringer av revisjonsrapportene.  
 
7.   VARIGHET  
Avtalen gjelder sa lenge Brommeland Elektronikk AS behandler personopplysninger på vegne av Kunde.  
Ved brudd på denne avtale eller personopplysningsloven kan Kunde pålegge Brommeland Elektronikk AS å stoppe den videre behandlingen av 
opplysningene med øyeblikkelig virkning.  
 
8.  SLETTING AV DATA  
Ved opphør av denne avtalen plikter Brommeland Elektronikk AS å tilbakelevere alle personopplysninger som er mottatt på vegne av den Kunde og 
som omfattes av denne avtalen. Kunde bestemmer når og hvordan sletting eller tilbakelevering av opplysningene skal skje, dog slik at Brommeland 
Elektronikk AS har minimum 60 dager til a gjennomføre sletting og tilbakelevering.  
Brommeland Elektronikk AS skal slette eller forsvarlig destruere alle dokumenter, data, disker mv, som inneholder opplysninger som omfattes av 
avtalen. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier.   
Brommeland Elektronikk AS skal skriftlig dokumentere at sletting eller destruksjon er foretatt i henhold til avtalen på forespørsel fra Kunde.  
 
9.  LOVVALG   OG VERNETING  
  
Denne Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar Haugaland tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen.  
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VEDLEGG 3 - FISKERIDIREKTORATET 

Veileder til utfylling av elektronisk skjema 

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0038/ 

INNLOGGING 

Dette skjemaet krever innlogging med IDporten. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil 
logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten brukes som innlogging til en 
rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav. 

LAGRING 

Du kan hele tiden lagre dataene i skjemaet. Bruk knappen «Lagre» nederst på siden. Skjemaet ditt blir 
lagret under «Påbegynte skjema» på siden «Mine skjema» (knapp øverst til høyre på siden). Du kan 
når som helst gå inn i et lagret skjema og fortsette utfyllingen. 

NAVIGERING I SKJEMAET 

Du kan navigere mellom sidene i skjemaet ved å klikke på knappene 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. 

 

KONTROLL AV SKJEMA 

Når alle felt er utfylt, må du kontrollere skjemaet før det kan sendes inn. 
Trykk på knappen «Kontroller skjema» for å sjekke at skjemaet er fylt ut 
korrekt. 

Dersom det er feil i skjemaet, får du opp en liste over alle felt som må 
korrigeres. 

Når du har korrigert feltene, må du trykke på «Kontroller skjema» på nytt. Når alt innhold er ok, får 
du opp denne meldingen: 

 

 

SEND INN SKJEMA 

Trykk på knappen «Send inn» nederst på siden. Skjemaet sendes da automatisk til FMC. Du vil få opp 
en kvitteringsside. Her kan du laste ned en kopi av det innsendte skjemaet. 

Skjemaet vil også være lagret under «Fullførte skjema» på siden «Mine skjema». 
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Postadresse: Pb. 185 Sentrum, 5804 Bergen 
E-post: fmc@fiskeridir.no 
Telefon 55 23 83 36 

 

Skjema 003-00 satellittsporing 
 
MELDING OM AVSLÅTT/PÅSLÅTT SATELLITTSPORINGSUTSTYR 
 

I henhold til forskrift om installasjon av satellittsporingsutstyr om bord i fiske- og 
fangstfartøyer er det ikke tillatt å slå av satellittsporingsutstyr før det er sendt søknad, og 
søknad er godkjent av Fiskeridirektoratet. 

 
Fartøynavn:........................................................................................................................ 

 
Radiokallesignal:............................................................................................................... 

 
 

Årsak til at det er nødvendig å sette utstyret ut av drift:.................................................... 
 

Dato for avslåing av utstyret………………………………………..……………………..(skal fylles ut) 

Posisjon ved avslåing:……......................................................................(skal fylles ut) 

Dato da utstyret vil bli påslått igjen:…………………………………………………...(skal fylles ut) 

NB: Hvis angitt påslått dato overskride skal det sendes nytt skjema med opplysninger om 
forlenget periode for avslått utstyr. 

Fartøyets/Rederiets faxnr/E-post:…………………………………     (skal fylles ut) 

......................................................... …....................................... 

Sted/ dato Signatur skipsfører/fartøyeier 

Utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratet på epost fmc@fiskeridir.no 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til bruk for Fiskeridirektoratet: 
 
Dato for godkjenning: .............................. Signatur .................................................... 

  

Fartøyet skal ta kontakt med Fiskeridirektoratet før avgang for kontroll om sporing virker. 

Tlf : 55 23 83 36 
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VEDLEGG 4: FORHANDLER RUTINE BE FISKERISPORING 
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VEDLEGG 5: INSTALLATØR INSTALLASJON REGISTRERING FISKERIDIREKTORATET 

 

Installasjon registrering for godkjent installatør hos Fiskeridirektoratet. 

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0081/Installasjon_av_sporingsutstyr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pålogging gjøres ved bruk av MIN ID 
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Installatør mottar PDF på epost med kopi av registrering fra Fiskeridirektoratet. 
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Kopi av mottatt pdf sendes til service@brommeland.no 
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