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Høring - Forskrift om tidsfrister i behandling av akvakultursøknader

Det vises til brev fra Fiskeri- og kystdepartementet av 27. november 2009 om
ovennevnte.

FKD viser til at forvaltningsreformen innebærer at oppgaver knyttet til tildeling av
akvakulturtillatelser fra 1. januar 2010 blir overført fra Fiskeridirektoratet til
fylkeskommunene. Behandlingen av akvakultursøknader er ifølge FKD kompleks og
etter 1. januar 2010 vil fylkeskommunene måtte vente på vedtak og/eller uttalelser fra
4-5 statlige sektormyndigheter og fra kommunen. På denne bakgrunn er det ifølge FKD
nødvendig å tenke nytt i forhold til hvordan myndighetene best mulig kan legge til rette
for en effektiv og samordnet behandling av akvakultursaker.

Fiskeridirektoratet har på oppdrag fra FKD utarbeidet et forslag til en modell for å sikre
en effektiv forvaltning, og foreslår å etablere en egen forskrift om tidsfrister hvor
tildelingsmyndigheten, sektormyndighetene og kommunene er gitt særskilte frister for
sin behandling av akvakultursøknader. Forslaget innebærer også at det blir stilt
ytterligere krav til næringen om søknadenes innhold. FKD foreslår at komplette
akvakultursøknader skal være sluttbehandlet innen 22 uker.

FKD opplyser at kortere saksbehandlingstid vil gi positive ringvirkninger for næringen,
både økonomisk og administrativt. Aktørene gis ifølge FKD redusert usikkerhet om det
gis anledning til å sette i drift et anlegg eller ikke, noe som kan medføre at
kapitaltilgangen øker fordi risikoperioden kortes ned. FKD opplyser at forslaget ikke vil
medføre nye eller ytterligere arbeidsoppgaver for myndighetene, og antar derfor at
forslaget ikke vil medføre særlige negative konsekvenser.
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