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Høring  - forskrift om  tidsfrister i behandling av akvakultursøknader
Det vises til brev fra Fiskeri- og kystdepartementet av 27. november 2009, hvor det bes om
merknader til forslag om forskrift om tidsfrister i behandling av akvakultursøknader.

Når det gjelder behandlingen av akvakultursøknader i første instans, mener Kystverket at
vi, i de aller fleste tilfeller, vil klare å overholde fristen satt i utkastets § 4. Vi ønsker likevel å
peke på en faktor som kunne gitt Kystverket et noe bredere tidsvindu for den reelle
behandlingen av disse søknadene.

Det følger av utkastet § 4 annet ledd at kommunen gis en frist på 12 uker for offentlig
utlegging av søknaden, samt å gi sin uttalelse. Kystverkets forslag er at kommunene gis en
separat frist for å sende over merknadene fra offentlig utlegging før det er gått 12 uker, slik
at disse foreligger for Kystverket, og de andre sektormyndighetene, tidligere. Dette fordi det
ofte er merknadene fra den offentlige utleggingen som er interessante for Kystverkets
behandling, og ikke den kommunale uttalelsen, som ofte vil være avklart gjennom tidligere
arealplanprosesser.

Når det gjelder fristen for behandling av klagesaker som er satt til 12 uker, vil dette, med
tanke på dagens saksbehandlingstid i Kystverket, by på problemer. Innen disse 12 ukene
skal førsteinstansen ha mulighet til å vurdere om de ønsker å omgjøre eget vedtak, eller
om saken skal oversendes klageinstansen for behandling. Dersom saken oversendes for
klagebehandling, skal klageinstansen prøve alle sider av saken, og eventuelt ta hensyn til
nye omstendigheter. Det er etter vår vurdering for lite med 12 uker til dette, og vi ber om at
fristen forlenges til 16 uker, slik at man har en reell mulighet til å overholde forskriftens frist.

Når det gjelder spørsmålet om det er muligheter for ytterligere nedkorting av tidsfristene,
kan ikke Kystverket se at det ville være mulig å foreta en forsvarlig saksbehandling etter
forvaltningsloven med kortere frister enn det som nå er foreslått.
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