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Orientering om vilkår for "selvinstallasjon" 

I forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2022 er det i § 13 oppstilt et krav om at fartøy 
som skal drive leppefiske, og som ikke er underlagt kravet i ERS-forskriften om 
posisjonsrapportering, skal være utstyrt med automatisk identifikasjonssystem (AIS). I § 13 
andre ledd er det gjort unntak for dette for fartøy som har installert 
posisjonsrapporteringsutstyr i henhold til forskrift om krav til utstyr og installasjon av 
posisjonsrapporteringsutstyr («installasjonsforskriften»), og som minst hvert 10. minutt 
automatisk sender melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet. 
 
Både merkeregistrerte fartøy og fritidsfartøy må enten være registrert i norsk ordinært 
skipsregister (NOR) eller ha et radiokallesignal tildelt av Telenor Kystradio for at det skal være 
mulig å rapportere med posisjonsrapporteringsutstyr. 
 
Brommeland Elektronikk AS er forhandler av ServiceSoft Group AO sin VMS-enhet «Lookout Pro 
ver. Lite 3.0». Denne enheten er typegodkjent av Fiskeridirektoratet 2. juni 2020. 
 
Etter forskrift om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutsyr § 4 bokstav c 
skal posisjonsrapporteringsutstyret installeres «av autorisert personell og i overensstemmelse 
med godkjent anvisning fra produsent eller tjenesteleverandør». Etter § 5 i samme forskrift skal 
sender eller mottakerenhet «forsegles av autorisert personell slik at det kan oppdages ved 
brudd på segl dersom enheten er åpnet eller er forsøkt åpnet» (første ledd bokstav a), i tillegg til 
at sender eller mottakerenhet «av autorisert personell festes til fast innretning om bord på en 
slik måte at den ikke skal kunne flyttes uten at det oppdages ved brudd på segl eller annen 
sikring» (første ledd bokstav b). I utgangspunktet innebærer dette at det kun er profesjonelle 
installatører som kan montere VMS-utstyr på fartøyene. 
 
Fiskeridirektoratet har med hjemmel i leppefiskforskriften § 13 andre ledd siste punktum 
besluttet å innvilge Brommeland Elektronikk AS dispensasjon fra kravet til «autorisert 
personell» i installasjonsforskriften § 4 bokstav c og § 5 første ledd bokstav a og b for de tilfeller 
hvor det blir montert posisjonsrapporteringsutstyr i fartøy som benyttes i fisket etter leppefisk. 
Dispensasjonen gjelder for 2022. Unntaket innebærer at en ikke-autorisert installatør (for 

 

Til kunder av Brommeland Elektronikk AS 
som skal installere VMS 

Adm.enhet: Kontrollseksjonen     

Saksbehandler: Runa Myrvang 

Telefon: 47859951 

Vår referanse: 22/6238 

Deres referanse:  

Dato: 26.04.2022 

 



Vår referanse: 22/6238

Side: 2/3

eksempel skipper) kan foreta den fysiske installasjonen av VMS-utstyret på fartøyet. En 
autorisert installatør skal i etterkant vurdere hvorvidt installasjonen er tilfredsstillende ved å 
gjennomgå bilder som vedkommende får tilsendt fra den som installerer VMS-utstyret.  
Unntaket er betinget av at en rekke fastsatte vilkår oppfylles. 
 
I brukermanualen fra Brommeland Elektronikk AS gjennomgås og forklares det hva som er 
egnet og nødvendig ekstern strømkilde, samt kapasitet på internt back-up batteri. 
 
Skipper har ansvar for kontinuerlig strømtilførsel til utstyret, såfremt ikke strømtilførsel kan 
brytes i henhold til vilkår i forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2020 § 13 tredje 
ledd. Strømmen til posisjonsrapporteringsutstyr i leppefiske kan slås av, etter at melding til 
Fiskeridirektoratet er sendt, ved vedlikehold av systemet, verkstedsopphold eller når fartøyet 
skal ligge uvirksomt (i ro) i mer enn 14 dager.   
 
Installasjonen anses ikke å være gjennomført før Fiskeridirektoratet har signert for gjennomført 
installasjon. 
 
Det presiseres at unntaket fra installasjonsforskriften ikke gjelder for fartøy som er forpliktet til 
å ha posisjonsrapporteringsutstyr etter forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk 
rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 3 eller § 7. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Thord Monsen 
seksjonssjef 
 
Runa Myrvang 
seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

  



Vår referanse: 22/6238

Side: 3/3

Mottakerliste: 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Forenklet manual leppefisk montering 
2022_rev1 
Klageskjema forvaltningsvedtak FD 
Orientering om vilkår for 
selvinstallasjon 


