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SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Arkivsak : 09/2334

FORSKRIFT OM TIDSFRISTER  I BEHANDLING AV AKVAKULTURSØKNADER
HØRING

Saksbeh.: Eli Moe Arkivkode: 040 U40

Saksnr.:  Utval Motedato
7/10 Utvalg for miljø, plan- og byggesaker 11.01.2010

Innstilling:
Følgende høringsuttalelse oversendes Fiskeri- og kystdepartementet;

Frogn kommune er positiv til en forskrift som skal sikre effektiv saksbehandling og svar på
søknad om etablering av akvakulturanlegg innen rimelig tid.

Frist for uttalelse for kommunen på 12 uker fra mottatt komplett søknad fra
tildelingsmyndigheten er en rimelig frist for anlegg som ønskes etablert i områder som er
planmessig avklart for formålet. Kommunen vil i de fleste tilfeller også kunne gi svar langt
raskere enn 12 uker i slike saker.

For områder som ikke er planmessig avklart vil imidlertid 12 uker ikke være tilstrekkelig tid,
dette med henvisning til plan- og bygningslovens bestemmelser om prosess og
saksbehandling. I henhold til retningslinjene til Kommuneplan for Frogn 2005-2017 skal det
kreves godkjent (regulerings)plan før tiltak som oppdrettsanlegg, (større) dumpeplasser og
masseuttak i sjø ol kan tillates. Forskriften bør justeres slik at slik lokal arealvurdering kan
gjennomføres på en god måte og i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser før
vedtak etter Akvakulturloven kan fattes.

Utvalg: Utvalg for miljø, plan- og byggesaker
Motedato: 11.01.2010
Sak: PS 7/10

Resultat: Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Følgende høringsuttalelse oversendes Fiskeri- og kystdepartementet;

Frogn kommune er positiv til en forskrift som skal sikre effektiv saksbehandling og svar på
søknad om etablering av akvakulturanlegg innen rimelig tid.
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Frist for uttalelse for kommunen på 12 uker fra mottatt komplett søknad fra
tildelingsmyndigheten er en rimelig frist for anlegg som ønskes etablert i områder som er
planmessig avklart for formålet. Kommunen vil i de fleste tilfeller også kunne gi svar langt
raskere enn 12 uker i slike saker.

For områder som ikke er planmessig avklart vil imidlertid 12 uker ikke være tilstrekkelig tid,
dette med henvisning til plan- og bygningslovens bestemmelser om prosess og
saksbehandling. I henhold til retningslinjene til Kommuneplan for Frogn 2005-2017 skal det
kreves godkjent (regulerings)plan før tiltak som oppdrettsanlegg, (større) dumpeplasser og
masseuttak i sjø ol kan tillates. Forskriften bør justeres slik at slik lokal arealvurdering kan
gjennomføres på en god måte og i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser før
vedtak etter Akvakulturloven kan fattes.

Utredning:
SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Fiskeri- og kystdepartementet har sendt forslag til forskrift om tidsfrister i behandling av
akvakultursøknader på offentlig ettersyn. Forslag til tidsfrister som omfatter kommunens
behandling av slike saker er tilfredsstillende for arealer som er planmessig avsatt til formålet
gjennom reguleringsplan, evt. kommuneplan. For øvrige arealer vil tidsfristene hindre
behandling i tråd med gjeldende kommuneplan for Frogn. Rådmannen har på dette grunnlag
utarbeidet forslag til høringsuttalelse, som anbefales oversendt departementet.

Bakgrunn for saken:
Akvakulturlovens § 8 fastsetter at myndigheter som omfattes av loven plikter å foreta en
effektiv og samordnet saksbehandling. Samme paragraf gir departementet myndighet til å gi
nærmere bestemmelser om samordning av saksbehandling, inkludert tidsfrister for behandling
av søknaden, gjennom egen forskrift. Fiskeri- og kystdepartementet har i brev datert 27.11.09
sendt forslag til forskrift om tidsfrister i behandling av akvakultursøknader på offentlig
ettersyn. Høringsfristen er satt til 26.02.10.

Høringen sammenfaller med at myndighet for tildeling av akvakulturtillatelser overføres til
Fylkeskommunen fra 1.1.2010. Før Fylkeskommunen kan fatte vedtak skal andre ulike
myndigheter ha fattet vedtak, avgitt uttalelser og/ eller fattet vedtak om planendring eller
dispensasjon fra plan.

Når søknaden er komplett sendes denne over fra Fylkeskommunen til blant annet
lokaliseringskommunen. I forskriften foreslås det at kommunen deretter gis 12 uker på å gi sin
uttalelse til søknad.

Tildelingsmyndigheten (fylkeskommunen) kan ikke fatte positivt vedtak uten at nødvendige
tillatelser etter matloven, forurensingsloven, havne- og farvannsloven og vannressursloven er
gitt. Tillatelser etter plan- og bygningsloven er imidlertid ikke nevnt. Dersom kommunen ikke
avgir uttalelse innen fristen kan søknaden dermed likevel sluttbehandles av Fylkeskommunen.

Det bes i høringsbrevet om eventuelle forslag til ytterligere forkorting av total
saksbehandlingstid for akvakulturanlegg.
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Alternativer:
1. Som innstillingen
2. Som innstillingen, men med endringer / tillegg i høringsuttalelse
3. Det oversendes ingen høringsuttalelse fra Frogn kommune

Vurdering:
Kommunen far generelt få henvendelser om etablering av akvakulturanlegg. Både
forskningsanlegg (NIVA) og kommersiell blåskjelloppdrett har imidlertid blitt vurdert de siste
årene. Ved behandling av gjeldende kommuneplan for Frogn ble det ikke avsatt noen områder
for akvakultur. Det finnes med andre ord ingen områder som er planmessig avklart for slik
etablering per i dag.

I følge kommuneplanens retningslinjer skal det kreves godkjent (regulerings)plan før i gang-
setting av tiltak som oppdrettsannlegg, (større) dumpeplasser og masseuttak i sjø ol kan
tillates.

I hht saksbehandlingsregler i plan- og bygningsloven og ut fra erfaring fra behandling av
reguleringsplaner vil 12 uker da være alt for kort tid til at de folkevalgtes holdning gitt i
vedtatt kommuneplan kan ivaretas i søknadsprosess etter akvakulturloven. Rådmannen
foreslår derfor at det gis utsatt frist for uttalelse dersom området ikke er planmessig avklart,
eventuelt at søknad ikke kan regnes for komplett før forholdet er vurdert etter plan og
bygningslov.

Dersom arealer i framtiden skulle angis for akvakulturanlegg i kommuneplanen eller reguleres
til formålet vil imidlertid 12 uker være en rimelig frist for uttalelse fra kommunen.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at foreslått høringsuttalelse oversendes departementet.

Rådmannen i Frogn, 14.12.09

Marius Trana

Vedlegg:
1. Høringsbrev fra Fiskeri- og kystdepartementet, med forslag til forskrift vedlagt.

Føl ende dokumenter li er å saken:
Lov om akvakultur - kan også lastes ned på www.lovdata.no

Drøbak, den 13. januar 2010

Anne Lise Larsson
Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester


