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Vejledning til ansøgning om indsættelse af et indhandlingsfartøj
(Omladningstilladelse)

Formål:
Denne vejledning skal supplere ansøgningsblanketten om tilladelse til indsættelse et
indhandlingsfartøj i medfør af Fiskerilovens § 12 og afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Baggrund
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug modtager hvert år et større antal ansøgninger
om omladningstilladelse med produktion om bord af forskellige fiskearter. Ansøgninger herom
skal indsendes på Departementets ansøgningsblanket. Såfremt dette ønskes indsendt
elektronisk, og ansøgningsblanketten ikke kan scannes ind, kan spørgsmålene alternativt
besvares ved at skrive tallene 1) til 33) ned og bagefter skrive svaret uden at gentage
spørgsmålet.
Departementet behandler indkomne ansøgninger løbende. Såfremt der ikke svares på alle
punkter fra 1) til 33) ifølge departementets ansøgningsblanket, forbeholder Departementet sig
retten til at meddele et afslag på ansøgningen. I sådanne tilfælde står det frit for ansøgeren at
søge på ny.

Lovgrundlag:
Lovgrundlaget for udstedelse af tilladelse til indsættelse af indhandlingsskibe er § 12 i
Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri:
§ 12. Forarbejdning om bord på grønlandske fartøjer, jf. § 6, og fra udenlandske fartøjer, jf. §
7, må kun finde sted med Nalaakersuisuts tilladelse.
Alle fiskefartøjer, som gerne vil losse til et andet skib skal i princippet have en tilladelse, men i
praksis udstedes tilladelsen til det fartøj, som tager imod landingen.
I forbindelse med forvaltningen af indhandlingsskibe, stiller Naalakkersuisut området ved
administration af bestemmelsen en række saglige objektive kriterier som betingelse for
udstedelse af tilladelse til indsættelse af indhandlingsskibe.
Det skal bemærkes, at Naalakkersuisut området er blevet tillagt en skønsmæssig beføjelse til at
meddele afslag eller tilladelse til indsættelse af indhandlingsskib efter § 12. Skønnet udøves i
alle tilfælde indenfor rammerne af fiskeriloven, herunder særligt efter fiskerilovens § 2.
Definition på begrebet ”Omladning”:
Udtrykket ”omladning” omfatter overflytning af fisk og fiskeprodukter fra et skibsfartøj
(efterfølgende ”fartøj”) direkte til et andet fartøj eller over land. Hvor fisk overflyttes fra land
med henblik på forarbejdning om bord på fartøjet, eller til indfrysning for den landbaserede
produktion, er dette således også at betragte som omladning. Ligeledes er der tale om
omladning, når et fartøj fungerer som transportfartøj uden forarbejdning ombord med henblik
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på indhandling, eller når et fartøj lader sig indefryse som indhandlingsfartøj eller ligger ved
havn.
Ved ”indhandlingsfartøj” tænkes på fartøjer, der virker som modtageanlæg til søs.
Indhandlingsfartøjer vil som udgangspunkt modtage fisk med henblik på hel eller delvis
forarbejdning ombord eller til videresalg. Fælles for indhandlingsfartøjer er, at de skal have en
omladningstilladelse.
Indhandlingsfartøj kan indsættes, hvor der er en konkret og dokumenterbar mangel på
landbaserede indhandlingsmuligheder.
Betingelser:
Ansøgeren skal opfylde en række betingelser for at kunne få udstedt en omladningstilladelse
med eller uden produktion ombord.
1. Ansøger (punkt 1 til 9 i ansøgningsblanketten)
Her skal der gives oplysninger om ansøgerens kontaktdata samt om ejerforhold.
 (1-7) Disse punkter skal også besvares ved elektroniske ansøgninger.
 (8) For at kunne få adgang til erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands land- og fiskeriterritorium skal Fiskerilovens § 6 være opfyldt. Ejeren eller indcharteren skal være en
person, et selskab eller et offentligt ejet selskab (selskab med deltagelse af Selvstyret),
der
opfylder betingelserne for at drive erhvervsmæssigt fiskeri.
Informationer om Fiskerilovens § 6:
Fiskerilovens § 6 er med til at regulere adgangen til erhvervsmæssigt fiskeri på
Grønlands
land- og fiskeriterritorium for ansøgere, der opererer grønlandske fartøjer.
Disse betingelser skal alle sammen være opfyldt for personer (ifølge § 6 stk. 3):
 Personer med fast tilknytning til det grønlandske samfund.
 Personer der aktuelt har og har haft folkeregister adresse i Grønland i de sidste to år.
 Alle nævnte personer skal være fuldt skattepligtige i Grønland og have været fuldt
skattepligtige i Grønland i de foregående to kalenderår.
Disse betingelser skal være opfyldt for selskaber (ifølge § 6 stk. 4):
 Selskabet skal være enten et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et
partrederi.
 Mindst 2/3 af selskabets kapital (ved rejefiskeri: hele selskabets kapital) skal ejes
direkte eller indirekte af enkeltpersoner, som opfylder betingelserne i § 6 stk. 3, nr.
13 (se ovennævnte tre første kriterier).
Informationer om ”Dokumentation for folkeregister adresse hhv. selskabsform og
kapital
ejerforholdene, fuld skattepligt i de foregående
to kalender år”:
 Dokumentation for folkeregister adresse fås hos kommunen.
 Dokumentation om selskabsform og kapital ejerforholdene dokumenteres ved et
uddrag
af selskabs- eller aktiebogen.
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 Dokumentation for fuld skattepligt fås hos Skattestyrelsen.
 Der kan ikke gives en tilladelse til udenlandske ansøgere, uanset om de agter at
indsætte et grønlandsk eller et udenlandsk fartøj til formålet, da dette vil være i
direkte strid med Fiskerilovens § 6.
 (9) Hvis ansøgeren er en privatperson skal det dokumenteres, at vedkommende er en
økonomisk etableret person. Hvis ansøgeren er et selskab skal det være et allerede
etableret
selskab. Såfremt ansøgeren er et nyetableret selskab, skal det rentable i projektet
dokumenteres ved en detaljeret økonomisk redegørelse eller et uddrag af aktiebogen. Dette
kræves dog ikke ved forlængelse af en omladningstilladelse.

2. Landanlæg (punkterne 10 til 14 i ansøgningsblanketten)
Landanlæg er en stor investering og sikrer Grønland arbejdspladser. Departementet tager
hensyn til investeringer i landanlæg, ved kun at meddele tilladelse til indsættelse af
indhandlingsfartøj til selskaber med eksisterende landanlæg.
Såfremt et landbaseret indhandlingssted haves, skal følgende dokumenteres:
 (10) Hvordan er landanlægget geografisk placeret?
 (11) Hvilke arter kan landanlægget indhandle?
 (12) Hvad er den maksimalt mulige indhandlingsmængde pr. døgn (brutto/hel fisk)?
 (13) Hvad er den maksimalt mulige indfrysningskapacitet (brutto/hel fisk)?
 (14) Er indhandlingsstedet lukket i nogen perioder af året?
Generelt skal en tilladelse til indsættelse af indhandlingsfartøjer alene gives i tilfælde, hvor den
landbaserede produktion enten ikke har kapacitet eller har for lidt kapacitet.

3. Oplysninger om indhandling (punkterne 15 til 23 i ansøgningsblanketten)
Her skal der gives forskellige oplysninger, som tilknytter sig direkte til indhandlingen.
 (15) Det skal meddeles, hvilke(n) fisk indhandlingsfartøjet skal indhandle.
Informationer om, hvilke fiskearter du kan søge omladningstilladelse til:
Der kan søges omladningstilladelse til enhver art, dog undtaget hellefisk i de 3
hellefiskeforvaltningsområder, Upernavik, Uummannaq og Diskobugten.
 En omladningstilladelse kan gives til én eller flere fiskearter. Det skal være biologisk
forsvarligt. Samtidig skal det sikres, at fangstmængderne ikke bliver højere end den
fastsatte kvote tillader. Den ansøgte fiskeart skal selvfølgelig stemme overens med
autorisation til produktion ombord.
 Vurderingen af, om en omladningstilladelse er biologisk forsvarlig, baseres på den
biologiske rådgivning fra Grønlands Naturinstitut samt de fastsatte fangstkvoter og de
allerede opfiskede fangstmængder. Informationer om den biologiske rådgivning kan
hentes fra Naturinstituttets hjemmeside www.natur.gl. Oplysninger om de fastsatte
fangstkvoter kan hentes fra Departementets hjemmeside www.nanoq.gl/fiskeri.
 Såfremt der er sandsynlighed for at indsættelsen af et indhandlingsfartøj vil føre til
overfiskning af kvoten, giver Departementet afslag på ansøgningen. Generelt skal en
omladningstilladelse kun gives i tilfælde, som ikke bevirker en overskridelse af den
samlede fiskerikvote.


(16) Det skal meddeles, i hvilken periode omladningen skal finde sted. Her skal der
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angives dag og måned. En omladningstilladelse udstedes altid kun i højsæsonen, som
defineres
som maj, juni, juli og august.


(17) Det skal meddeles, i hvilket område hhv. i hvilken kommune omladningen skal finde
sted. En omladningstilladelse gives kun for et bestemt geografisk område. Udvidelsen af
det
geografiske område skal kun tillades, såfremt den biologiske rådgivning, den
fastsatte totale
kvotemængde, de allerede opfiskede fangstmængder, situationen i de
landbaserede
indhandlingssteder og de i udsigt stillede indhandlingspriser,
tillader henholdsvis
nødvendiggør dette.
Informationer om kommuner:
Grønland er inddelt i 4 kommuner. Nærmere informationer herom findes i Landstingslov
nr.
15 af 5. december 2008 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.


(18) Det skal meddeles, hvilken indhandlingspris ansøgeren har besluttet sig at betale.
Departementet vurderer dette i forhold til de landbaserede indhandlingspriser.



(19) Det skal meddeles, hvilken mængde ansøgeren har planlagt at indhandle i alt (over
hele
perioden).



(20-22) Der meddeles udelukkende omladningstilladelse til fartøjer med produktion
ombord.
Der skal foreligge en autorisation til produktion ombord fra Fødevarestyrelsen.

Informationer om autorisationer fra Fødevarestyrelsen:
 Der skal medsendes en kopi af autorisation til produktion om bord, såfremt fartøjet er
grønlandsk eller dansk. Denne autorisation bliver udelukkende udstedt fra
Fødevarestyrelsen i Danmark (Fødevareregion Nord i Aalborg). For udenlandske
fartøjers vedkommende er det de enkelte landes myndigheder, der udsteder denne
autorisation. Såfremt en autorisation fra en udenlandsk myndighed ikke er udstedt enten
på dansk eller engelsk, skal den oversættes til enten dansk eller engelsk. Hjemmel til
kravet om, at en virksomhed skal være autoriseret for at fremstille fødevarer, findes i
”Anordning nr. 523 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer
m.m. ” og i ”Autorisationsbekendtgørelsen”.


Fødevarestyrelsens adresse i Danmark:
Fødevareregion Nord
Sønderskovvej 5
8520 Lystrup
Telefon: 87 43 73 22
Telefax: 87 43 73 23
E-mail: region.nord@fvst.dk

4. Oplysninger om fartøjet (punkterne 24 til 31 i ansøgningsblanketten)
 En omladningstilladelse knytter sig altid til et bestemt fartøj. Departementet modtager ofte
ansøgninger, hvor det meddeles at det endnu ikke er besluttet, hvilket fartøj der påtænkes
indsat. Departementet skal derfor præcisere, at der ikke udstedes forhåndstilkendegivelser
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om udstedelse af en omladningstilladelse, hvorfor ansøgeren altid skal gøre sig klart,
hvilket fartøj vedrørende agter at bruge til formålet, inden der tages en beslutning om at
indsende en ansøgning om omladningstilladelse til Departementet.
Derudover bruges disse oplysninger i den praktiske afvikling af overvågningen som
udføres
af Grønlands Fiskerilicenskontrol for Departementet.
Tilladelser udstedes udelukkende til fartøjer med fungerende fartøjsovervågning ombord.
I den forbindelse henvises til de øvrige betingelser, som er anført på ansøgningsblanketten
under punkt 31.
Der gives generelt ingen tilladelse til fartøjer, der er involveret i illegal, ulovlig og
urapporteret fiskeri (IUU).

5. Detaljeret begrundelse for ansøgningen (punkt 32 i ansøgningsblanketten)
Enhver ansøgning om omladningstilladelse skal være begrundet detaljeret. Såfremt der
henvises til samme forudsætninger, som ved forrige års ansøgning om forlængelse af
omladningstilladelsen, skal denne begrundelse, indsendes på ny. Jo flere oplysninger
Departementet modtager, jo bedre bliver grundlaget for at kunne træffe en afgørelse.
Mangelfulde begrundelser vil derfor ofte medføre afslag.

6. Øvrige kommentarer og spørgsmål (punkt 33 i ansøgningsblanketten)
Såfremt der er andre særskilte forhold eller såfremt der er spørgsmål til bestemte forhold, kan
disse nedskrives her.

7. Sted, dato og underskrift (punkt 34 i ansøgningsblanketten)
Såfremt ansøgningen indsendes elektronisk kan dette begrænses til angivelse af ansøgerens
navn.
Efter ansøgningsblanketten er udfyldt:
Når ansøgningsblanketten er fuldstændigt udfyldt, indsendes den til Departementet. Dette kan
ske pr. brev, telefax eller pr. e-mail.
Adressen er:
Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postbox 269
3900 Nuuk
Officiel e-mailadresse: apn@nanoq.gl
Faxnummer: +299 34 63 55
Såfremt alle punkter fra 1) til 34) ifølge Departementets ansøgningsblanket ikke er
besvaret, forbeholder Departementet sig retten til at meddele et afslag på ansøgningen.
Når ansøgningen er modtaget:
Departementet behandler indkomne ansøgninger løbende. Såfremt der ikke kan træffes en
afgørelse indenfor 14 dage, oplyser departementet, hvornår en afgørelse forventes truffet.

Denne vejledning er sidst blevet revideret januar 2013.
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