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OSLO KOMMUNES HØRINGSSVAR - FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 

22. DESEMBER 2004 OM AKVAKULTUR FOR ANDRE ARTER ENN LAKS, ØRRET OG 

REGNBUEØRRET 

Vi viser til høring vedrørende forslag om endring av forskrift av 22. september 2004 om 

akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret.  

 

Byråden for miljø og samferdsel har i byrådens sak 11/2013 av 22.08.2013 videredelegert Oslo 

kommunes myndighet etter lov om akvakultur, med tilhørende forskrifter, til Bymiljøetaten, jf. 

byrådssak 1057/13 av 04.06.2013. 

 

Bymiljøetaten avgir Oslo kommunes høringsuttalelse på delegert fullmakt fra byrådsavdeling 

for miljø og samferdsel, jf. brev av 27.09.2017. 

 

Oslo kommunes uttalelse  

Endringsforslaget innebærer at forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og 

regnbueørret skal gjøres gjeldende for akvakultur med vannlevende planter. Videre foreslås det 

at behandling av akvakulturtillatelse for vannlevende planter delegeres til fylkeskommunene 

som blir koordinerende myndighet. Det foreslås også å etablere en depositumsordning for 

akvakultur med vannlevende planter lik depositumsordningen for akvakultur av blåskjell, samt 

at dette beløpet økes noe. 

 

Om inkludering av akvakultur av vannlevende planter i forskriften 

Oslo kommune har hittil hatt relativt få søknader etter forskrift om akvakultur for andre arter 

enn laks, ørret og regnbueørret. Inkludering av akvakultur av vannlevende planter i samme 

forskrift, forventes ikke å utløse betydelig økning i saksbehandling for Oslo kommune. 

Hovedsakelig på bakgrunn av at det er lite tilgjengelig egnet areal i sjø for akvakulturanlegg av 

vannplanter i Oslo.  

 

Om delegering av myndighet til fylkeskommunene 

Oslo kommune er enige i vurderingen i høringsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet, og 

ser det som hensiktsmessig at fylkeskommunene kan inneha den koordinerende myndigheten 

ved behandling av søknader om akvakulturtillatelse med vannlevende planter.  
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Om etablering av depositumsordning for etablering av akvakulturvirksomhet med vannlevende 

planter 

Oslo kommune ser positivt på forslaget om å etablere en depositumsordning for etablering av 

akvakulturvirksomhet med vannlevende planter. Vi deler vurderingen i at det kan være en 

risiko for at satsingen på dyrking av vannplanter som tare og andre makroalger kan medføre 

forlatte, eierløse anlegg i sjø. Slike forlatte anlegg vil være svært lite ønskelig på grunn av 

båndlegging av areal, fare for sikker ferdsel på sjøen og potensiell fare for forurensning. En 

depositumsordning, med foreslåtte sats på kr 3000 per omsøkt dekar, vurderes derfor som en 

hensiktsmessig løsning for å sikre at anlegg som av ulike årsaker legges ned, også fjernes i 

etterkant. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

Signe Nyhuus  Runar Ovesen 

divisjonsdirektør  avdelingsdirektør 

Godkjent elektronisk 
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