
Forslag til forskrift om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven 
Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 
(akvakulturloven) § 28, § 29 og § 30 
 
 
§ 1. Formål 
 

Forskriften skal bidra til å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av 
akvakulturloven blir gjennomført. 
  
§ 2. Virkeområde 
 
       Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen 
og i Norges økonomiske sone.  
       Forskriften gjelder den som omfattes av akvakulturloven, herunder produsenter og 
leverandører av utstyr og tjenester til akvakulturnæringen som omfattes av akvakulturloven § 
12 og kapittel VI, jf. akvakulturloven § 2.  
 
 
§ 3. Pålegg 
 

Ved overtredelse av bestemmelse gitt i eller i medhold av akvakulturloven kan 
Fiskeridirektoratets regionkontor gi pålegg om tiltak for å bringe det ulovlige forholdet til 
opphør innen en fastsatt frist. Pålegg skal ikke gis dersom det ulovlige forholdet er rettet eller 
er vedvarende umulig å rette. 
 
 
§ 4. Tvangsmulkt 

 
Fiskeridirektoratets regionkontor kan fatte vedtak om løpende tvangsmulkt ved 

overtredelse av bestemmelse gitt i eller i medhold av akvakulturloven. Det kan også fattes 
vedtak om engangsmulkt. Tvangsmulkt kan vedtas samtidig med pålegg etter § 3 eller senere. 

I vedtaket skal det fastsettes at tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige 
oversitter den fastsatte fristen i vedtaket. Tvangsmulkten begynner å løpe dagen etter at fristen 
for å etterkomme pålegget går ut, og løper helt fram til og med den dagen pålegget 
etterkommes. 

Tvangsmulkten løper likevel ikke så langt etterlevelse av pålegget er umulig på grunn 
av forhold som ikke skyldes den ansvarlige.  
 
 
§ 5. Utmåling av dagsmulkt 
 

Dagmulkten utmåles til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp dividert med 365. 
Dersom det foreligger fare for skadevirkninger på miljøet1, eller den som vedtaket 

retter seg mot har unnlatt å etterkomme tidligere pålegg eller det foreligger andre særlige 
forhold, kan dagmulkten utmåles til 150 ganger folketrygdens grunnebeløp dividert med 365. 
 
 

                                                 
1 Se lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur kapittel 3. 
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§ 6. Utmåling av engangsmulkt 
 

Engangsmulkt utmåles i forhold til kostnadene ved å gjennomføre det pålegg som er 
gitt, og settes så høyt at det blir ulønnsomt å oversitte fristen. 

 
§ 7. Reduksjon og frafall av tvangsmulkt 
 

Fiskeridirektoratet kan redusere eller frafalle påløpt tvangsmulkt når det foreligger 
særlige grunner.  
 
§ 8. Iverksetting av tiltak for den ansvarliges regning 
 

Ved overtredelse av bestemmelse gitt i eller i medhold av akvakulturloven kan 
Fiskeridirektoratets regionkontor sørge for iverksetting av tiltak for den ansvarliges regning 
dersom det foreligger akutt fare for skade på miljøet2 eller andre særlige forhold. 

Den ansvarlige skal om mulig varsles om tiltak som vil bli iverksatt. Utgifter til slik 
iverksetting kan kreves dekket av den ansvarlige.  
 

 
§ 9. Overtredelsesgebyr   
 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ilegge et overtredelsesgebyr til den som 
forsettlig eller uaktsomt overtrer de bestemmelsene som er angitt i §§ 10 og 11. 

Når ikke annet er fastsatt, er betalingsfristen 4 uker fra vedtakets dato. 
Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.3

 
 
§ 10. Utmåling av overtredelsesgebyr ved overskridelse av lovlig biomasse  
  

Ved overskridelse av den lovlige biomassen i henhold til akvakulturdriftsforskriften  
§§ 42 og 42a, utgjør overtredelsesgebyret det overskredne antall kilo multiplisert med den til 
enhver tid gjeldene verdi fastsatt av Fiskeridirektoratet. 
 Overtredelsesgebyret kan beregnes på annen måte dersom det foreligger særlige 
grunner. 
 
 11. Utmåling av overtredelsesgebyr ved andre overtredelser 
 
  Ved overtredelse av laksetildelingsforskriften § 29, forskrift om tillatelse til 
akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret § 4 første ledd nr. 2, 
havbeiteforskriften § 28 eller akvakulturdriftsforskriften §§ 5, 7, 31, 32 eller 33 utgjør 
overtredelsesgebyret folketrygdens grunnbeløp multiplisert med 1,3,6 eller 10. 
 I vurderingen av hvilket utmålingsalternativ som anvendes, skal det legges vekt på 
graden av skyld, overtredelsens skadeomfang og om det foreligger flere overtredelser av 
samme bestemmelse eller ulike bestemmelser.  

Dersom det foreligger særlige grunner kan overtredelsesgebyret etter første og annet 
ledd forhøyes. 

 

                                                 
2 Se lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur kapittel 3. 
3 Jf. Lov av 26. juni 1992 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring § 7-2 1. ledd bokstav e. 
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§ 12. Solidaransvar 
  

Når flere er ansvarlige etter vedtak om tvangsmulkt og iverksetting av tiltak på den 
ansvarliges regning, hefter de solidarisk for beløpet. 
 
 
§ 13.  Ikrafttredelse 
 
 Forskriften trer i kraft straks. 
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