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 Vår dato: 04.03.2016  

 Deres dato:  

Att:   

 

DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER FORSKRIFTER HJEMLET I 

AKVAKULTURLOVEN FRA 1.01.2016   

 

Som tidligere informert om på Nettfisken, har Fiskeridirektøren besluttet at noen 

oppgaver etter bestemmelsene i akvakulturregelverket er delegert til regionene med 

virkning fra 1.01.2016. Dette gjelder: 

  

Havbeiteforskriften §§ 9 og 37 første ledd -  Økonomisk garanti og søknad om 

dispensasjon fra bestemmelsene nevnt i § 36 første ledd andre punktum.  

 

Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter § 5 - Tildeling av tillatelser i 

ferskvann. 

 

Laksetildelingsforskriften § 32 tredje ledd - Dispensasjon for samlokalisering 

mellom stamfisk og matfisk. Fylkeskommunene vil bli informert om at 

dispensasjonssøknader under tildelingsprosessen skal sendes det aktuelle 

regionkontor. 

 

Akvakulturdriftsforskriften § 68 første ledd for så vidt gjelder å fatte vedtak om 

dispensasjon fra § 18 (Fiske- og ferdselsforbud), og § 40 (Driftsplan og brakklegging). 

Regionenes myndighet til å føre tilsyn og fatte vedtak iht. disse bestemmelsene følger 

allerede av tilsynsansvaret og ordlyden i § 40. Delegasjonen her gjelder myndighet til 

å fatte vedtak om dispensasjon fra næringens pliktregler etter bestemmelsene.  

 

Vi minner om det som er sagt i det generelle delegasjonsbrevet datert 8.02.2011: I den 

grad myndigheten omfatter dispensasjonsregler, må en være nøye med å følge bestemmelsens 

forutsetning for dispensasjon. Når en vurderer dispensasjon skal det videre være gode 

grunner for at en gir dispensasjon fra hovedregelen og det bør alltid vurderes tidsbegrensning. 

 

Myndighetsoversikten på Nettfisken og på Fiskeridirektoratets hjemmesider vil bli 

oppdatert i samsvar med dette. 
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Med hilsen 

 

 

Jens Christian Holm 

direktør 

 

 

Anne B. Osland 

Kst seksjonssjef 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 
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Mottakerliste:       

Region Midt Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Nord Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Nordland Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Sør Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Vest Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

 

 

Kopi til:    

Anne B. Osland    

Frank Jacobsen    

Henrik Hareide    

Vidar Baarøy    

 

 

 

 
 

 
 

 


