
Utkast til forskrift om endring i forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til 

akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften).  

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om 

akvakultur (akvakulturloven) § 6. 

 

I 

I forskrift 22. desember nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret 

(laksetildelingsforskriften) gjøres følgende endringer: 

 

§ 5 skal lyde: 

§ 5. Krav om akvakulturtillatelse 

Ingen kan drive akvakultur uten tillatelse.  

Tillatelse etter denne forskriften gis av Fiskeridirektoratet Fylkeskommunen med mindre 

annet fremgår av § 8 eller den enkelte bestemmelse. Gjelder søknaden akvakultur i ferskvann i 

fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo eller Akershus, der 

anlegg skal ha inntak av og utslipp til ferskvann, gis tillatelser av fylkesmannen i det fylke det er 

søkt om lokalisering.  

 

§ 8 skal lyde: 

§ 8. Søknadsbehandling 

Søknad om tillatelse etter kapittel 2-6 3 og 4 og klarering av lokalitet etter kapittel 7 

utfylles på fastsatt skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet, og sendes til og avgjøres av 

Fiskeridirektoratets regionkontor i den region Fylkeskommunen i det fylke det søkes om tillatelse 

eller lokalitetsklarering. Søknad om tillatelse etter kapittel 5 og 6 sendes Fiskeridirektoratet som 

vil behandle og videresende søknaden til Fylkeskommunen for lokalitetsklarering dersom tilsagn 

om tillatelse etter bestemmelsene i kapittel 5 eller 6 blir gitt.   

Gjelder søknaden akvakultur i ferskvann i fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, 

Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo eller Akershus, der anlegg skal ha inntak av og utslipp til 

ferskvann, skal søknaden sendes til fylkesmannen i det fylke det søkes om lokalisering.  

Etter at regionkontoret eller fylkesmannen Fylkeskommunen har sendt søknad om 

klarering av lokalitet etter kapittel 7 til den kommunen det søkes om lokalisering i, skal søker 

etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn, og at dette 

kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet.  

Søknad etter § 33 andre ledd og melding etter § 33 tredje ledd skal avgjøres av sendes 

Fiskeridirektoratet sentralt. s regionkontor i den region der tillatelsen er hjemmehørende. 

Fylkeskommunene skal forberede søknader etter § 33. 

Søknad etter § 13 sendes Fiskeridirektoratet.  

Forvaltningsmyndigheter for fiskeri-,vilt-,naturvern-  og friluftsinteresser skal gis adgang 

til uttalelse før lokalitet klareres etter § 30. 

 

§ 33 annet ledd skal lyde: 

Det Fiskeridirektoratet kan etter søknad dispenseres 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 regiongrense på en slik 

måte at forbudet vil slå særlig urimelig ut.  

 

§ 36 skal lyde: 

§ 36. Særlige krav til søknad  

Søknad om klarering av lokalitet skal inneholde:  

1. opplysninger om strømmålinger på lokaliteten,  

2. kartdokumentasjon som angitt i NS 9410 - Miljøovervåking av marine matfiskanlegg - eller 

tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm og  

3. resultatene fra en miljøundersøkelse i form av en enkelt trendovervåking av bunnforholdene 

på lokaliteten (i NS 9410 kalt B-undersøkelse) gjort i henhold til NS 9410 eller tilsvarende 

internasjonal standard/anerkjent norm.  

Første ledd nr. 2 og 3 gjelder bare ved søknad om klarering av lokalitet i sjøvann.  

Miljøundersøkelsen etter første ledd nr. 3 skal gjøres av kompetent organ. Et kompetent 

organ skal dokumentere relevant faglig kompetanse for oppdragsgiver og være uavhengig 

oppdragsgiver.  

På lokaliteter hvor miljøundersøkelse etter første ledd nr. 3 vanskelig lar seg gjennomføre 

etter NS 9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm på grunn av dybdeforhold 

eller lokalitet med stein- eller fjellbunn, kan Fiskeridirektoratets regionkontor Fylkeskommunen i 

samråd med Fylkesmannen fatte vedtak om alternativ miljøundersøkelse.  

Dersom anleggets størrelse, beliggenhet eller andre forurensningsmessige forhold tilsier 

det, kan Fiskeridirektoratets regionkontor Fylkeskommunen i samråd med Fylkesmannen kreve 

undersøkelse av bunntilstanden på lokaliteten (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen) (i 

NS 9410 kalt C-undersøkelse) i henhold til NS 9410 jf. 9423 eller tilsvarende internasjonal 

standard/anerkjent norm. Slik undersøkelse skal utføres av et organ som er akkreditert for å 

utføre oppgaven.  

Fiskeridirektoratet Fylkeskommunen kan i samråd med Fylkesmannen stille krav om 

miljøundersøkelser av lokaliteter i ferskvann.  

 

§ 37 skal lyde: 

§ 37. Melding ved samlokalisering  

Ved samlokalisering av tillatelser til akvakultur av matfisk som innehas av samme person 

og som ikke innebærer utvidelse av klarert lokalitetsbiomasse og lokalitetsstørrelse, skal det 

sendes melding til fylkeskommunen. Søknad om endring av driftsplan etter 

akvakulturdriftsforskriften § 40 skal sendes Fiskeridirektoratets regionkontor sammen med kopi 

av meldingen. sammen med eventuell endret driftsplan til Fiskeridirektoratets regionkontor for 

hver nye tillatelse som knyttes til lokaliteten. Det er ikke tillatt å sette ut fisk på lokaliteten 

knyttet til den nye tillatelsen før innehaver av tillatelsen har mottatt endret tillatelse i tråd med 

meldingen og godkjenning av endret driftsplan.  

Første ledd gjelder også for ulike innehavere av tillatelser innen samme konsern. 

Innehaverne må legge fram dokumentasjon på at de inngår i samme konsern på 

meldingstidspunktet. Både innehavere som allerede har tillatelser tilknyttet den aktuelle lokalitet 

og nye innehavere må underskrive meldingen.  



Fiskeridirektoratets regionkontor Fylkeskommunen plikter å utstede endret tillatelse så 

snart som mulig, fortrinnsvis innen en uke regnet fra melding etter første ledd er mottatt, dersom 

dette ikke er i strid med andre tildelingsbestemmelser. Driftsplanen skal snarest mulig vurderes 

av Fiskeridirektoratets regionkontor og Mattilsynet, jf. akvakulturdriftsforskriften § 35.40.  

Det kan ikke gis melding etter denne bestemmelsen for tillatelser til akvakultur av 

stamfisk.  

Det kan ikke gis melding etter denne bestemmelsen for tillatelser til akvakultur i 

Hardangerfjorden, avgrenset slik det fremkommer av vedlegg 1 til denne forskriften.  

 

 

II 

1. Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2010. 

2. Akvakultursøknader som er mottatt av Fiskeridirektoratets regionkontorer før 1. januar 

2010, skal behandles av regionkontorene. 

 


