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Tilbakemelding til forslag  til forskrift  om tidsfrister i behandling av
akvakultursøknader

Fylkesmannen i Troms viser til høringsbrev av 27. 11.2009 fra Fiskeri- og kystdepartementet
som gjelder forslag til forskrift  m tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader. De
forslåtte frister vil gjelde for klarering av lokaliteter (jf tildelingsforskriftene),  men ikke for
tildelingsrunder etter akvakulturloven § 7.

Fylkesmannen har to roller i denne saksbehandlingen. Den ene er å fatte vedtak etter
forurensningsloven  (utslippstillatelse),  og den andre er å gi en naturfaglig uttalelse. Det
foreslås en frist på 4 uker fra komplett søknad mottas og til vedtak og uttalelse skal være
oversendt tildelingsmyndigheten.

Fylkesmannen i Troms har, som følge av dagens ressurssituasjon, ikke en saksbehandler som
kun er dedikert for å behandle akvakultursøknader. Dette arbeidet inngår som del av øvrig
oppgaveportefølje på forurensningsområdet. En foreløpig gjennomgang av historiske
oppdrettssaker holdt opp mot saksbehandlingstid, viser at vi for de fleste saker likevel har
klart å holde oss innenfor 4 ukers saksbehandlingstid frem til i dag.

Vi ser imidlertid at for en del saker er det behov for lengre saksbehandlingstid, og da både i
forhold til forsvarlig behandling etter forurensningsloven og for å gi en god og grundig
naturfaglig uttalelse.

I slike saker ser vi for oss at det kan gis et foreløpig svar (forvaltningsbrev)  innen fristen på 4
uker med opplysninger om forventet saksbehandlingstid.

Vi ser av forslaget at alle sektormyndighetene har fått de samme 4 ukers behandlingsfrist og i
samme periode (fase 4).

Normal praksis frem til nå har vært at Fylkesmannen har oversendt kopi av den
naturforvaltningsmessige uttalelsen (og utslippstillatelsen) til Mattilsynet som har avventet
denne informasjonen til bruk i sin saksbehandling.

Det er hovedsakelig vår vurdering av tiltakets påvirkning på anadrome laksefisk som har vært
viktig informasjon for Mattilsynet før de har fattet sine vedtak. Vi anser det svært viktig at
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denne praksis fortsetter, slik at Mattilsynet har våre opplysninger og vurderinger mht.
anadrome laksefisk som grunnlang for sin behandling. Tidsfristene for ulike etater må settes
slik at dette ivaretas på en god måte. Slik forslaget fremstår i dag, vil det være vanskelig å
fortsette en slik praksis.

For øvrig har vi ikke flere merknader til forskriftsforslaget.
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athrine naug e. .
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Knut 1 ergård
fagsjef Vann og vern

Kopi: Direktoratet for naturforvaltning, v/ Egil Postmyr, 7485 Trondheim


