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Forskrift  om tidsfrister i behandling av akvakultursøknader -
uttalelse

Bakgrunn
Fiskeri- og kystdepartementet har sendt på høring, forslag om å innføre tidsfrister i
saksbehandlingen av søknader etter akvakulturloven. I medhold av § 8 i akvakulturloven plikter
myndighetene å foreta en effektiv og samordnet søknadsbehandling. Departementet kan i forskrift gi
nærmere bestemmelser om samordningen, herunder fastsette tidsfrister for behandling av søknader.

Departementet mener bruk av tidsfrister er hensiktsmessig for å bedre næringens og forvaltningens
rammebetingelser gjennom større forutsigbarhet og kortere behandlingstid.

Fylkesmannens uttalelse
Fylkesmannen ser positivt på initiativ som bidrar til at saksbehandlingen blir koordinert, rask og
effektiv. Det er imidlertid viktig at dette ikke går på bekostning av de faglige interessene
sektormyndighetene er satt til å ivareta.

Forskriftsutkastets § 4 legger opp til at tildelingsmyndigheten (fylkeskommunen) skal kunngjøre
saken og legge den ut til offentlig kunngjøring, samtidig som den sendes sektormyndighetene og
andre myndigheter som skal gi uttalelse. Det legges altså opp til at søknadene skal legges ut uten at
sektormyndighetene har vurdert om søknadene er fullstendige. I innlandsvassdrag hvor vi har et lite
antall saker, men betydelige forurensnings- og brukerkonflikter, erfarer vi at det ofte vil være behov
for å kommentere og få justert søknadene før de legges ut, jf § 36-2 siste ledd i
forurensningsforskriftens kapittel 36 om saksbehandling. Det vil virke uryddig om
forurensningsmyndighetene skal kunngjøre en revidert søknad etter at tildelingsmyndigheten først
har kunngjort en opprinnelig søknad.

Forskriftsutkastet legger opp til at sektormyndighetene skal fatte vedtak i løpet av 4 uker etter
mottakelse av merknader og uttalelser etter kunngjøring. Dette vil normalt være for kort tid til å gi
søknadene en grundig behandling. Imidlertid forstår vi det slik at søknadene sendes
sektormyndighet samtidig som de kunngjøres, altså 12 uker tidligere. Fylkesmannen vil derfor kunne
starte saksbehandlingen i det søknaden kunngjøres. Dersom det ikke kommer helt nye og uventede
merknader fra kunngjøringen, vil det derfor normalt være tilstrekkelig tid for en grundig
saksbehandling.
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Fylkesmannen skal behandle et stort antall saker innen et vidt spekter av fagfelt. Dersom det settes
saksbehandlingsfrister på noen saksområder, vil dette medføre en prioritering av disse saksfelt på
bekostning av andre. Denne prioriteringen vil kunne være annerledes enn den prioritering som
framgår av tildelingsbrev og signaler fra overordnet fagmyndighet. Vi er derfor skeptisk til at
saksbehandlingsfrister skal medføre en utilsiktet prioritering av noen få saksfelt på bekostning av
andre ---".
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