
Melding om endring og/eller sletting av fartøy 
registrert i merkeregisteret 

 

For å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger du gir i dette skjemaet i medhold av lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt 
eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å hente inn de samme opplysningene. 
 
 

Identifikasjon av fartøy: 
Navn 

 
 

Kjenningssignal IMO-nummer (hvis 
fartøyet har dette) 

 Endringen gjelder: (Sett kryss i aktuell rute) 
Eierskifte 
 

Endring av eier-
sammensetning 
      søknadspliktig 
      meldepliktig 

Motor-
skifte  

Sletting Ommåling 
 
 

Ombygging 
 

Annet 
 

Eierskift ved salg av fartøyet innad i kommunen (fiskerimerket beholdes): 
Navn  
på ny 
eier 

 Fødselsnummer/ 
organisasjonsnummer 

 

Bostedsadresse/ 
forretningsadresse 

 Telefonnummer  

Postadresse  E-postadresse  
Kontaktperson navn  Telefonnummer  
Dersom fartøyet eies av et foretak, skal opplysninger om medeiere/aksjonærer sendes inn som eget vedlegg til dette skjema 

Endring av eiersammensetning: Oppgis i vedlegg til dette skjema 
Ommåling/ombygging og motorskifte: (kun feltene med endring fylles ut) 

 Åpen  Dekket 
 

Byggemateriale 
 Tre  Kompositt  Stål  Aluminium  Plast   Annet 

 

Byggeår Byggested 
 

Har fartøyet målebrev/identitetsbevis?        Ja       nei     Hvis ja, oppgi dato for utstedelse 
Bruttotonnasje 1969-konvensjonen   Bruttotonnasje annen   

 

Største lengde  Lengde L  Bredde  
 

Fartssertifikat   
Dato 

Fartøyinstruks    
dato                   

Byggebekreftelse             
dato 

Annen dokumentasjon   
dato 

 

Samlet lastekapasitet i kubikkmeter:  
 

Motor:  
HK : Byggeår 

 

Sletting, avgangsårsak: 
Utgått Kondemnert 

(frivillig) 
Forlist Solgt til 

utlandet 
Skiftet 
merkedistrikt 

Utgått etter 
strukturkvote-
ordningen 

Utgått etter 
kondemnerings-
ordningen 
 

Ved flytting fra merkedistrikt, oppgi ny bosteds-, forretnings- og postadresse. Ved sletting av fartøy ved salg, 
oppgi ny eiers navn og adresse. ±ŜŘ ŜƛŜǊǎƪƛŦǘ ǎƪŀƭ ŘŜǘ ƻǇǇƎƛǎ ƻƳ ŦŀǊǘǄȅŜǘ ǎǘňǊ ŜƭƭŜǊ ǎƪŀƭ ǎǘň ƛ {ƪƛǇǎǊŜƎƛǎǘŜǊŜǘ όbhwύΦ

Annet og eventuelle merknader: 
 
 
Erklæring og underskrift: 
Jeg bekrefter at svarene er gitt samvittighetsfullt og så nøyaktig som det har vært mulig for meg. Jeg er kjent 
med mine plikter etter deltakerloven og ervervstillatelsesforskriften om å melde og/eller søke om endringer 
mv. 
 
Sted…………………………………….. Dato ………………… Navn……………………………………………………………… 

CƛǎƪŜǊƛƳŜǊƪŜ 



VEDLEGG TIL INNMELDINGS-/ENDRINGSSKJEMA TIL MERKEREGISTERET 

 
Opplysningene gjelder for følgende fartøy (navn, fiskerimerke, kjenningssignal) 
 
 
 
 
 

 
Dato for når opplysningene gjelder fra 
 

 

 
Eieropplysninger: 

 
Organisasjonsnummer/fødselsnummer 
 

 

 
Navn (foretak eller person) 
 

 

 
Forretningsadresse/bostedsadresse 
 

 

 
Postadresse 
 

 

 
Kontaktperson (navn og telefonnummer) 
 

 

 
Andels-/aksjonærdetaljer: 

 
Organisasjons- 
nummer/ 
fødselsnummer 
 

 
Fullt navn  
(også mellomnavn) 

 
Forretnings-/ 
bostedsadresse 

 
Postadresse 

 
Andeler/ 
aksjer i 
prosent 

 
Mann-
talls-
liste 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

 

Dersom det er selskap som er andelshavere eller aksjonærer i foretaket som eier fartøyet, legges det også ved 
oversikt over disse selskapenes eiersammensetning. Dersom foretaket er et aksjeselskap, legges det ved kopi 
av oppdaterte aksjeeierbøker. 

 

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

Dato og underskrift 
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