
Utkast til forskrift om endring av akvakulturdriftsforskriften 
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 
5 og § 10.  
 

I  
 

I forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakultur gjøres følgende endringer:  
 
§ 47 skal lyde:  
 
§ 47. Biomasse  

Biomassen per akvakulturtillatelse skal ikke overstige den maksimalt tillatte biomassen 
som følger av tillatelsen.  
 

Summen av biomasse i tillatelser tildelt innenfor samme art til samme formål, samme 
type og tilhørende samme person innenfor et produksjonsområde utgjør ett biomassetak. Ved 
kontroll av maksimalt tillatt biomasse hos den enkelte innehaver av tillatelse, legges 
biomassetaket til grunn. Ved samdrift vil den enkelte innehavers ideelle andel av biomassen 
på lokaliteten inngå i biomasseberegningen i forhold til biomassetaket.  
 

Biomassen på en lokalitet skal ikke overstige den maksimalt tillatte biomassen som er 
klarert for lokaliteten i henhold til tillatelsen.  
 

Fisk tilhørende ulike innehavere skal ikke befinne seg i samme produksjonsenhet, med 
mindre innehaverne driver i samdrift.  
 

Ved samdrift og samlokalisering er de ulike innehaverne solidarisk ansvarlige for 
overskridelse av lokalitetsbiomasse. Ved mistanke om brudd på maksimalt tillatt biomasse 
fastsatt i tillatelsen, kan Fiskeridirektoratet kreve oppveiing eller annen fysisk måling av 
biomassen, for innehavers regning. Representant fra Fiskeridirektoratet skal kunne være til 
stede under oppveiing.  
  
§ 48 skal lyde: 
 
§ 48. Felles biomassetak for konsern innenfor et produksjonsområde  

Innehavere av akvakulturtillatelse innen samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3, kan 
etter søknad til Fiskeridirektoratets regionkontor innvilges et felles biomassetak. Felles 
biomassetak omfatter tillatt biomasse etter alle tillatelser til samme formål, av samme type og 
samme art tilhørende søkerne innenfor et produksjonsområde i tråd med gjeldende regler for 
det samme produksjonsområdet.  

 
Dokumentasjon på konserntilknytning må følge søknaden.  

 
Oppdatert dokumentasjon på konserntilknytning må årlig sendes Fiskeridirektoratets 

regionkontor innen 30. april.   
 



Retten til felles biomassetak faller bort dersom konserntilknytningen opphører. Dersom 
det skjer endringer i konserntilknytningen som er avgjørende for godkjenningen av det felles 
biomassetaket, skal det straks meldes fra om dette til Fiskeridirektoratets regionkontor.  
 

Innehavere med felles biomassetak er solidarisk ansvarlige for overskridelse av det 
felles biomassetaket.  
 

Det er adgang til å melde seg ut av et felles biomassetak i løpet av et kalenderår. 
Utmeldt innehaver kan ikke søke seg inn i et nytt eller eksisterende felles biomassetak i løpet 
av det samme kalenderåret.  

 
§ 48a skal lyde: 
 
 § 48a. Felles biomassetak mellom produksjonsområder  

Innehaver av akvakulturtillatelse eller innehavere innen samme konsern kan innvilges 
et felles biomassetak mellom produksjonsområder. Biomassetaket omfatter tillatt biomasse 
etter alle tillatelser av samme type, samme formål og samme art tilhørende søker innenfor 
inntil tre produksjonsområder som grenser til hverandre.  

 
Fiskeridirektoratet kan fatte vedtak om begrensninger i utnyttelse av felles biomassetak 

gitt etter første ledd dersom selskapet ikke kan dokumentere tilstrekkelig kontroll med 
miljøpåvirkning som omfattes av reguleringer for produksjonsområdene. 

 
 

Nåværende § 48a blir § 48b, og skal lyde: 
 
§ 48b. Felles biomassetak mellom produksjonsområder for selskap som videreforedler en 
høy andel fisk 

Innehaver av akvakulturtillatelse eller innehavere innen samme konsern, som enten selv 
eller gjennom avtale med en ekstern aktør videreforedler en høy andel av den fisk som 
innehaveren selv har oppdrettet, kan innvilges et felles biomassetak mellom  
produksjonsområder. Videreforedlingen må skje i et kystdistrikt i Norge.  

 
Biomassetaket omfatter tillatt biomasse etter alle tillatelser av samme type, samme 

formål og samme art tilhørende søker innenfor inntil tre produksjonsområder som grenser til 
hverandre. 
 

For søknad etter første ledd må søker på søknadstidspunktet godtgjøre at vilkårene i 
første ledd blir oppfylt. Tillatelse til felles biomassetak mellom produksjonsområder 
bortfaller dersom vilkårene i første ledd ikke er oppfylt for den fisk som innehaveren selv har 
oppdrettet i løpet av ett kalenderår. Det skal innen februar hvert år dokumenteres at vilkårene 
var oppfylt i det forutgående kalenderåret.  
  

Søknad og årlig dokumentasjon sendes til Fiskeridirektoratets regionkontor i den 
regionen der selskapet har størstedelen av sin oppdrettsvirksomhet.   
 



Fiskeridirektoratet kan fatte vedtak om begrensninger i utnyttelse av felles biomassetak 
gitt etter første ledd dersom selskapet ikke kan dokumentere tilstrekkelig kontroll med 
miljøpåvirkning som omfattes av reguleringer for produksjonsområdene. 

 
For at foretak som er pålagt utslakting på grunn av sykdom skal kunne opprettholde 

produksjonen, kan Fiskeridirektoratet innvilge et midlertidig interregionalt biomassetak 
mellom produksjonsområder for tillatelser av samme type, formål og art. Det kan bare 
innvilges midlertidig interregionalt biomassetak mellom produksjonsområder når søkeren 
dokumenterer at innvilgelsen sikrer råstofftilgang til videreforedling. Det interregionale 
biomassetaket mellom produksjonsområder opphører senest når produksjonen er 
gjenopprettet i området der pålagt utslakting har funnet sted. Fiskeridirektoratet fastsetter 
omfang, varighet og nærmere vilkår for biomassetaket i enkeltvedtak. Første og tredje ledd 
gjelder tilsvarende, andre og fjerde ledd gjelder ikke. Departementet er klageinstans for 
vedtak fattet etter dette leddet.  
 
Nåværende § 48b oppheves. 
  

II 
Forskriften trer i kraft [dato] 
 

 
  



Utkast til forskrift om endring av laksetildelingsforskriften 
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 
5 og § 10.  

 
I 
 

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til laks, ørret og regnbueørret gjøres 
følgende endringer: 
 
§ 33 skal lyde: 
 
§ 33. Krav til tilknytning til produksjonsområde 

Klarering av lokalitet i et annet produksjonsområde enn der akvakulturtillatelsen er 
hjemmehørende, tillates ikke. 
 

Fiskeridirektoratet kan etter søknad dispensere fra forbudet i første ledd første 
punktum dersom samme innehaver av tillatelse eller ulike innehavere av tillatelse innen 
samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3, har lokaliteter på begge sider av en 
produksjonsområdegrense på en slik måte at forbudet vil slå særlig urimelig ut. 

 
Fiskeridirektoratet kan etter søknad dispensere fra forbudet i første ledd første 

punktum dersom samme innehaver av tillatelse eller ulike innehavere av tillatelse innen 
samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3, kun har tillatelser innenfor ett produksjonsområde. 
Dispensasjon kan kun gis til etablering av lokalitet i et tilgrensende produksjonsområde til 
der akvakulturtillatelsen er hjemmehørende. 

 
Dersom søknaden etter andre eller tredje ledd gjelder ulike innehavere av tillatelse 

innen samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3, må søker legge fram dokumentasjon på at de 
inngår i samme konsern. Forutsetningen for dispensasjon faller bort dersom de ulike 
innehaverne ikke lenger er i samme konsern i dispensasjonstiden. Innehaverne plikter å 
melde fra om dette. 

 
Denne bestemmelsen gjelder ikke tillatelse til særlige formål. 

 
§ 34 skal lyde: 
§ 34. Antall tillatte lokaliteter per tillatelse  

Det kan maksimalt knyttes fire lokaliteter til en akvakulturtillatelse til visning og én 
lokalitet til akvakulturtillatelse til slaktemerd og akvakulturtillatelse til fiskepark.  

 
§ 37a oppheves. 

 
      II 
Forskriften trer i kraft [dato] 
 
Endringen i laksetildelingsforskriften § 33 trer i kraft [dato] 
 


