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Behandling av akvakultursøknader 

Havbruksdag i Vadsø 24. mai 2016 

 

Majliz Berget, havbruksrådgiver i Finnmark fylkeskommune  



• Vår rolle som akvakulturmyndighet 

• Status akvakultur i Finnmark 

• Akvakultursøknader – hva søkes det om? 

• Hva skal en søknad inneholde? 

• Søknadsprosessen 

• Lokaliseringskommunens rolle 

• Krav for klarering av lokalitet 

• Hvordan vurderer fylkeskommunen? 

 

• http://www.ffk.no/naring/akvakultur/  
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Vår rolle som akvakulturmyndighet 
• Med  forvaltningsreformen  fra  1.  januar  2010  fikk  fylkeskommunene  nye  oppgaver 

knyttet til akvakulturforvaltningen. 

• Fylkeskommunen har koordineringsansvar, og er tildelingsmyndighet for 

akvakultursøknader vedrørende klarering og endring av lokalitet.  

• Vi skal medvirke til en effektiv søknadsbehandling av lokaliteter til akvakultur etter akvakulturloven.(jf. 

Tidsfristforskriften) 

• Veiledningsrolle underveis i søknadsprosessen, koordinerer og sluttbehandler 

• Innsigelseskompetanse vedrørende havbruksinteresser i planprosesser 

 

• Sektormyndigheter 

– Mattilsynet (lov om matproduksjon og mattrygghet) 

– Kystverket (havne- og farvannsloven) 

– Fylkesmannen (utslippstillatelse etter forurensingsloven, naturfaglig uttalelse) 

– Norges vassdrags- og energidirektorat (lov om vassdrag og grunnvann) 

– Fiskeridirektoratet (gir uttalelse på fiskerifaglig bakgrunn, herunder samiske interesser)  
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Akvakultur  i Finnmark  

 
• Fem oppdrettsaktører 

– Grieg Seafood Finnmark 

– Norwegian Royal Salmon (NRS) 

– Cermaq (tidligere Mainstream)   

– Lerøy 

– Salmar 

• 73 godkjente lokaliteter, 52 i drift (2015) 

• 100 tillatelser  

– Inkludert 10 grønne tillatelser, 2 er lokalitetsklarert per nå 

– I tillegg 4 forskningstillatelser, hvorav 2 lokalitetsklarert per nå 

– I tillegg 5 settefisk tillatelser  

• Øvrige akvakultur 

– Oppdrett av rognkjeks 

– Fangstbasert akvakultur torsk  
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Klarerte lokaliteter i Finnmark, laksefisk 
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Type søknader 

• Finnmark fylkeskommune mottar og behandler søknader om  

– nye lokaliteter  

– tilknytting av tillatelser til lokalitet 

– endring/utvidelser av areal/biomasse på eksisterende lokaliteter 

– gir tillatelser til fangstbasert akvakultur (levendelagring utover 12 uker med fôring)  

– gir tillatelser til settefiskanlegg 

– landbasert oppdrett 
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Hva må en søknad inneholde?  

• Alle generelle opplysninger om selskapet 

• Hva det søkes om (type akvakultur, størrelse, art) 

• Tiltaksbehovet  

• Forhold til planstatus og vernetiltak, med kart  

• Avstand til andre tiltak som f.eks. annen utslipp, annen akvakultur, farleder, lakseførende 

vassdrag etc.  

• Miljøundersøkelser (MoM-B og eventuelt MoM-C) 

• Strømmålinger 

• Kart over anlegget og området, posisjoner for anlegget  

• Kvittering for betalt saksbehandlingsgebyr  

 

• http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema-

akvakultur/Akvakultursoeknad  
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Når en søknad kommer inn..  

• Søknad mottas fylkeskommune og gjennomgås med vedlegg. Vurderes om den er å anse 

som komplett. (2 uker) 

• Søknaden blir sendt til kommunen med beskjed om at den må til kommunal behandling, og 

ut på offentlig ettersyn (12 uker) 

– Legges ut i kommunen med fire uker høringsfrist 

– Publiseres på Norsk lysningsblad og i de to mest leste avisene i det aktuelle området 

• Sendes samtidig ut til sektormyndighetene 

• Tromsø museum/planavdelingen og Sametinget. (Uttalelser på vegne av kulturminner) 

• Ved behov om supplerende undersøkelser må dette meldes inn til fylkeskommunen innen 4 

uker etter at søknad er mottatt  

• Søknader sendes ikke lenger på egen KU-høring.  

• Ny forskrift: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-

1758?q=konsekvensutredninger  

• Akvakultur er listet opp i Vedlegg II, Tiltak som skal behandles etter § 3.  
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• § 3:  
– Ansvarlig myndighet (her FK) skal ta stilling til om tiltaket kan få vesentlig virkning. Kan 

kreve at tiltakshaver bidrar med nødvendige opplysninger før søknad oversendes. 

– Berørte myndigheter, parter eller interesseorganisasjoner må konkretisere hvilke 

forhold som skal belyses nærmere dersom de mener dette ikke er tilstrekkelig belyst.  

– FK skal/kan stille krav om supplerende utredninger dersom dette kreves av berørte 

myndigheter, parter eller interesseorganisasjoner etter høring. FK vurderer jf. kravene 

til KU i § 7.   

– Skal fremkomme i sluttbehandling at det er reist krav om supplerende opplysninger, og 

hvordan disse er vurdert av FK. 
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• Kommunen har 12 uker til behandling og offentlig ettersyn. Uttalelsen sendes 

fylkeskommunen, med eventuelle innkomne høringsuttalelser 

• Sektormyndighetene får tilsendt kommunal behandling, deres frist begynner (4 uker) 

• FFK begynner sluttbehandling når alle uttalelser og tillatelser/avslag på søknad er kommet 

inn. (4 uker) 

• Total saksbehandlingstid 22 uker  
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Søker 

 

Fylkeskommunen 

 

Fylkesmannen 
Mattilsynets 

distriktskontor 
Kystverkets 

regionskontor 
Fiskeridirektoratets 

regionskontor 

Fylkeskommunen 

Statlige sektor-
myndigheter 

 

Lokaliseringskommunen 

 



Lokaliseringskommunens rolle 

• Kommune lager og vedtar arealplan. Kommunene avsetter areal til akvakultur eller formål 

som også tillater akvakultur.  

–  Det er her kommunen har reell makt til å styre vekst i ønskede/uønskede områder.  

13 



Lebesby kommune 
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Hammerfest kommune 
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Lokaliseringskommunens rolle  

• Kommune lager og vedtar arealplan. Kommunene avsetter areal til akvakultur eller formål 

som også tillater akvakultur.  

–  Det er her kommunen har reell makt til å styre vekst i ønskede/uønskede områder.  

• https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-

kommunal-planlegging/id2416682/  

– Regjeringa forventar at: "Fylkeskommunane og kommunane sikrar nok areal til fiskeri- og 

havbruksnæringa i kystsoneplanlegginga og veg dette opp mot miljøomsyn og andre 

samfunnsinteresser. Arealbehovet blir sett i eit regionalt perspektiv."  

• Behandlingen kommunen skal gjøre er  

– 1. Legge søknad ut til høring 

– 2. Bekrefte/avkrefte at søknaden er i tråd med arealplan m/ tilhørende planbestemmelser.  

• Avsettes områder til akvakulturformål, kan dette tillates dersom annet regelverk og en 

samlet vurdering tillater dette (jf. laksetildelingsforskriften § 30).  

• Kommunen har ikke anledning til å sette vilkår om hvilke type akvakultur som tillates i sin 

søknadsbehandling.  

– Grønne vs. ikke grønne tillatelser 

– Lukkede merder vs. ikke lukkede merder 

– Tillater dersom vederlag tilfaller kommunen o.l.  
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Klarering av lokalitet for akvakultur    

(kap. 6 i laksetildelingsforskriften) 
• § 29 En lokalitet kan ikke benyttes til akvakultur uten at det foreligger klarering av 

lokaliteten. Lokalitetsklarering skal knyttes til en eller flere bestemte tillatelser eller tilsagn 

om tillatelse.  

• § 30 Generelle vilkår for klarering av lokalitet 

Lokalitet kan klareres dersom  

a) Det er miljømessig forsvarlig  

b)  Det er foretatt en avveining av arealinteresser, med særlig vekt på  

1. Søkers behov for areal til planlagt akvakultur,  

2. Alternativ bruk av området til annen akvakultur,  

3. Annen bruk av området, og  

4. Verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d, herunder vedtak om vern etter lov 29. mai 1981 nr. 

38 om viltet;  

c)  Det er gitt tillatelser som kreves etter 

1. Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (Mattilsynet) 

2. Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensing og om avfall (Fylkesmannen) 

3. Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann, og (Kystverket)  

4. Lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (NVE) 
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§ 30 fortsettelse  

d) Det ikke er i strid med  

1. Vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71,  

2. Vedtatte vernetiltak etter kapittel V i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold, 

eller  

3. Vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
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Hvordan vurderer fylkeskommunen?  

• Vurdere innkomne innspill om supplerende opplysninger 

• Tillatelser etter laksetildelingsforskriften § 30 c) og d)  

• Vurderer naturfaglige og fiskerifaglige uttalelser 

– Søknad i konflikt med hekke,- og yngleplasser for fugl og dyr?  

– Gyteplasser for torsk? Fiskeplasser? 

• Vurderer uttalelser vedrørende kulturminner  

– Kulturminner under vann og på land, og  automatisk fredete samiske kulturminner 

• Vurderer de ulike høringsinnspillene 

– Relevans for tiltaket? Hvordan vil de eller den enkelte bli berørt av tiltaket? 

• Behovsvurdering 

– Hvordan er lokalitets MTB vs. Tillatelses MTB hos aktør?  

• Nasjonale og regionale føringer 

– Vekst i oppdrettsnæringen er ønsket.  

– Vurdere mtp lakselussituasjon, lakseførende vassdrag. 

– Per i dag er f.eks. ikke vill laksefisk truede arter, men det kan være at det likevel må tas lokale hensyn 

• Helhetlig vurdering og avveininger 
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Takk for meg! 


