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Delegasjon av myndighet til å dispensere fra bestemmelse 15b i 

akvakulturdriftsforskriften  

 

Innledning. 

Fiskeridirektøren har besluttet å delegere myndighet fra Fiskeridirektoratet til 

regionkontorene til å treffe enkeltvedtak og føre tilsyn etter bestemmelse og innenfor de 

rammer som angis nedenfor. Regionene skal ivareta all saksbehandling i første instans på 

dette området, og hovedkontoret er klageinstans. Delegasjonen trer i kraft straks.  

 

Delegasjon. 

Med hjemmel i akvakulturdriftsforskriften § 68 første ledd jf § 67 første ledd har 

Fiskeridirektøren besluttet å delegere myndighet til samtlige regionkontor til å dispensere fra 

følgende bestemmelse i forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften): 

 

§ 15b. Særskilte vilkår knyttet til badebehandling 

Badebehandling med legemidler mot lakselus i oppdrettsanlegg som ligger i rekefelt og/eller 

gytefelt eller nærmere enn 500 meter fra slike, jf. de felt som til enhver tid vises i 

Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy, må foretas i brønnbåt. Lusebehandlingsvannet må 

transporteres bort fra anlegget. 

 

Akvakulturdriftsforskriften § 68, første ledd lyder:  

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene nevnt i § 67 første ledd, 

bortsett fra § 48 første og andre ledd.  

 

Nærmere om myndighet til å dispensere. 

Delegasjonen omfatter myndighet til å dispensere fra § 15b. Særskilte vilkår knyttet til 

badebehandling i akvakulturdriftsforskriften dersom det foreligger et særlig tilfelle. 

Dispensasjon betegner myndighetenes vedtak om å godta et avvik fra et forskriftskrav og det 
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er en forutsetning for at dispensasjon kan innvilges, at virksomheten fortsatt vil være 

forsvarlig. Det er viktig å være oppmerksom på at det må foreligge særlige grunner for å 

dispensere fra hovedregelen, og det bør alltid vurderes tidsbegrensning og relevante vilkår.  

Dispensasjonsadgangen er snever og det skal ikke være en kurant sak å gjøre unntak fra 

bestemmelsene.  

 

En dispensasjonshjemmel innebærer også en fare for at regelen det dispenseres fra ikke 

gjennomføres slik den var tenkt. En vedtatt regel innebærer en samlet vurdering av flere 

interesser, og å fravike regelen krever derfor en spesiell begrunnelse. Fiskeridirektoratet må 

derfor alltid foreta en vurdering av de skader og ulemper en dispensasjon vil medføre, sett 

opp mot de fordeler den kan gi for å avgjøre om det kan gis dispensasjon. Unntak kan gjøres 

av myndighetene av eget tiltak, eller etter søknad. For å kunne ta stilling til om det foreligger 

et særlig tilfelle ved søknad, bør den som søker:  

a) redegjøre for hvilke(n) bestemmelse(r) det søkes unntak fra, 

b) redegjøre for hvilke særlige forhold som gjør unntaket nødvendig eller rimelig,  

c) beskrive avviket og den planlagte varigheten av avviket,  

d) redegjøre for avvikets enkeltvise og samlede risiko for virksomheten, 

e) beskrive eventuelle tiltak som helt eller delvis skal kompensere for avviket,  

f) beskrive eventuelle tiltak for å korrigere avviket.  

 

Dersom man etter en samlet vurdering kommer frem til at den aktuelle saken utgjør et 

«særlig tilfelle» slik at det kan gis dispensasjon, må bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 

8-12 vurderes særskilt. Disse bestemmelsene skal trekkes inn i skjønnsutøvelsen i saken, og 

det skal fremgå av vedtaket hvordan prinsippene er vektlagt. Vurderingen av prinsippene i 

naturmangfoldloven sammenfaller til dels med de vurderinger som gjøres etter miljønormen 

i akvakulturloven § 10 og kan anvendes som en rettesnor.  

 

Myndighetsoversikten på Nettfisken og på Fiskeridirektoratets hjemmesider vil bli oppdatert 

i samsvar med denne delegasjon. 
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Med hilsen 

 

 

Liv Holmefjord 

fiskeridirektør  

 Øyvind Lie 

 direktør 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottakerliste: 

Fiskeridirektoratet Region Midt Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Fiskeridirektoratet Region Nord Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Fiskeridirektoratet Region Nordland Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Fiskeridirektoratet Region Sør Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Fiskeridirektoratet Region Vest Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

 

 

 

 

 

 


