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DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER AKVAKULTURLOVEN    
I brev datert 04.02.08 ga vi en oversikt over regionenes myndighet. Oversikten bygget på 

tidligere delegasjonsbrev, samt myndighet som fulgte direkte etter de enkelte forskriftene.  

 

Dette brevet inneholder:  

1. Oppheving av tidligere delegasjoner 

2. Fiskeridirektoratets nye delegasjoner til regionene. 

3. Tilsynsmyndighet  

4. Vedlegg: Myndighetsoversikt i tabell fordelt på Fiskeri- og kystdepartementet, 

Fiskeridirektoratet, Regionene og fylkeskommunene etter lov, forskrifter, og 

delegasjon etter punkt 2.  

 

1. Oppheving av tidligere delegasjoner  

Forvaltningsreformen har medført en del endringer av forskrifter, bl.a. ved at 

fylkekommunene har fått myndighet til mange av tildelingsbestemmelsene direkte etter 

forskrift. Eldre delegasjonsbrev kan også skape tvil mht. bestemmelser som senere er 

opphevet eller fått ny nummerering mv.  

Fiskeridirektoratet opphever derfor med dette alle tidligere delegasjoner til regionene etter 

akvakulturloven og forskrifter hjemlet i denne.   

 

2. Fiskeridirektoratet delegerer med dette til samtlige regioner:  

2.1. Akvakulturloven:  

§ 9 a), b) og e) Endring og tilbaketrekking av tillatelse  

§ 17 annet ledd - Utnytting og bruk av lokaliteter mv.   

§ 30 første og andre ledd som gjelder utmåling av overtredelsesgebyr for 

biomasseovertredelser, se retningslinjer i brev datert 25.06.10, ref 10/4915. 

 

2.2. Forskrifter:  

Fiskeridirektoratet delegerer følgende bestemmelser i forskrifter hjemlet i 

akvakulturloven:    

 Forskrift  28. august 2003 nr 1110 om tildeling og drift ved havbeiteverksemd 

(havbeiteforskriften).  

o §§ 16, tredje og femte ledd, 31 tredje ledd, 32, 33, 36. 
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 Forskrift 11. desember 2003 nr. 1490 om krav til teknisk standard for installasjoner 

som nyttes til akvakultur 

o Hele forskriften  

      Unntak: § 12 andre ledd, § 13 fjerde ledd og § 18. 

 

 Forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle 

akvakulturlovgivningen (IK-akvakultur) 

o Hele forskriften 

    Unntak: Dispensasjon etter § 7.  

 

 Forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn 

laks, ørret og regnbueørret 

o § 18.   

 

 Forskrift 22. desember 2004 nr 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og 

regnbueørret. 

o   §§ 19, tredje og femte ledd, § 38.  

   Unntatt § 38 tredje ledd.  

 

 Forskrift 17. juni 2008 nr 822 om drift av akvakulturanlegg 

(akvakulturdriftsforskriften) 

o   Bestemmelsene nevnt i § 67 første ledd. 

 

 Forskrift 22. juni 2009 nr 961 om særskilt krav til akvakulturrelatert virksomhet i 

eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder 

o Relevante drift-/tilsynssbestemmelser nevnt i § 16 første ledd, § 16 andre 

ledd og § 17.  

o Delegasjon av § 17 gjelder bare dispensasjon fra §§ 10 og 13.    

 

 Forskrift 28. desember 2005 nr 1706 om Akvakulturregisteret (A-

registerforskriften 

o § 5 første ledd andre punktum og § 5 andre ledd 

 

 Forskrift 29.mars 2007 nr.361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven 

o Hele forskriften 

       Unntak: § 7 

 

   

 

3. Tilsynsmyndighet 

Fiskeri- og kystdepartementet har med hjemmel i akvakulturloven § 21 bestemt at 

Fiskeridirektoratet er tilsynsmyndighet etter loven. Fiskeridirektoratet skal således ha et 

forvalteransvar overfor alle bestemmelsene i akvakulturloven. 

 

I lys av dette har Fiskeridirektoratet bestemt at Fiskeridirektoratets regionkontor skal ha et 

tilsvarende forvalteransvar i sine respektive regioner. 

 

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

bestemmelsens forutsetning for dispensasjon. Når en vurderer dispensasjon, skal det 
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videre være gode grunner for at en gir dispensasjon fra hovedregelen og det bør alltid 

vurderes tidsbegrensning.  

 

Med hilsen 

 

Liv Holmefjord 

fiskeridirektør 

                                                                                          

 

 

 

         Jens Chr. Holm 

        direktør 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Vedlegg: 

Tabell med myndighetsoversikt. 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
FISKERIDIREKTORATET  

 
 
 

Fiskeridirektøren  

 

Postadresse: Postboks 185 Sentrum  5804 BERGEN   Besøksadresse: Strandgaten 229 Telefon:   03495 Telefaks: 55238090 
Organisasjonsnr: 971 203 420 E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no Internett: www.fiskeridir.no   

 

 
Region Vest Saksbehandler: Anne-Karin Natås,  

Anne Mette Haugan   

Postboks 185 Sentrum Telefon: 46812998 

Gate 1 nr 60  Seksjon: Fiskeridirektøren 

5804 BERGEN Vår referanse: 10/1247 

P.O.box 185 Sentrum Deres referanse:  

 Vår dato: 08.02.2011  

 

 

Elektronisk post til samtlige regioner 

 

 

DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER AKVAKULTURLOVEN    
I brev datert 04.02.08 ga vi en oversikt over regionenes myndighet. Oversikten bygget på 

tidligere delegasjonsbrev, samt myndighet som fulgte direkte etter de enkelte forskriftene.  

 

Dette brevet inneholder:  

1. Oppheving av tidligere delegasjoner 

2. Fiskeridirektoratets nye delegasjoner til regionene. 

3. Tilsynsmyndighet  

4. Vedlegg: Myndighetsoversikt i tabell fordelt på Fiskeri- og kystdepartementet, 

Fiskeridirektoratet, Regionene og fylkeskommunene etter lov, forskrifter, og 

delegasjon etter punkt 2.  

 

1. Oppheving av tidligere delegasjoner  

Forvaltningsreformen har medført en del endringer av forskrifter, bl.a. ved at 

fylkekommunene har fått myndighet til mange av tildelingsbestemmelsene direkte etter 

forskrift. Eldre delegasjonsbrev kan også skape tvil mht. bestemmelser som senere er 

opphevet eller fått ny nummerering mv.  

Fiskeridirektoratet opphever derfor med dette alle tidligere delegasjoner til regionene etter 

akvakulturloven og forskrifter hjemlet i denne.   

 

2. Fiskeridirektoratet delegerer med dette til samtlige regioner:  

2.1. Akvakulturloven:  

§ 9 a), b) og e) Endring og tilbaketrekking av tillatelse  

§ 17 annet ledd - Utnytting og bruk av lokaliteter mv.   

§ 30 første og andre ledd som gjelder utmåling av overtredelsesgebyr for 

biomasseovertredelser, se retningslinjer i brev datert 25.06.10, ref 10/4915. 

 

2.2. Forskrifter:  

Fiskeridirektoratet delegerer følgende bestemmelser i forskrifter hjemlet i 

akvakulturloven:    

 Forskrift  28. august 2003 nr 1110 om tildeling og drift ved havbeiteverksemd 

(havbeiteforskriften).  

o §§ 16, tredje og femte ledd, 31 tredje ledd, 32, 33, 36. 
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 Forskrift 11. desember 2003 nr. 1490 om krav til teknisk standard for installasjoner 

som nyttes til akvakultur 

o Hele forskriften  

      Unntak: § 12 andre ledd, § 13 fjerde ledd og § 18. 

 

 Forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle 

akvakulturlovgivningen (IK-akvakultur) 

o Hele forskriften 

    Unntak: Dispensasjon etter § 7.  

 

 Forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn 

laks, ørret og regnbueørret 

o § 18.   

 

 Forskrift 22. desember 2004 nr 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og 

regnbueørret. 

o   §§ 19, tredje og femte ledd, § 38.  

   Unntatt § 38 tredje ledd.  

 

 Forskrift 17. juni 2008 nr 822 om drift av akvakulturanlegg 

(akvakulturdriftsforskriften) 

o   Bestemmelsene nevnt i § 67 første ledd. 

 

 Forskrift 22. juni 2009 nr 961 om særskilt krav til akvakulturrelatert virksomhet i 

eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder 

o Relevante drift-/tilsynssbestemmelser nevnt i § 16 første ledd, § 16 andre 

ledd og § 17.  

o Delegasjon av § 17 gjelder bare dispensasjon fra §§ 10 og 13.    

 

 Forskrift 28. desember 2005 nr 1706 om Akvakulturregisteret (A-

registerforskriften 

o § 5 første ledd andre punktum og § 5 andre ledd 

 

 Forskrift 29.mars 2007 nr.361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven 

o Hele forskriften 

       Unntak: § 7 

 

   

 

3. Tilsynsmyndighet 

Fiskeri- og kystdepartementet har med hjemmel i akvakulturloven § 21 bestemt at 

Fiskeridirektoratet er tilsynsmyndighet etter loven. Fiskeridirektoratet skal således ha et 

forvalteransvar overfor alle bestemmelsene i akvakulturloven. 

 

I lys av dette har Fiskeridirektoratet bestemt at Fiskeridirektoratets regionkontor skal ha et 

tilsvarende forvalteransvar i sine respektive regioner. 

 

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

bestemmelsens forutsetning for dispensasjon. Når en vurderer dispensasjon, skal det 
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videre være gode grunner for at en gir dispensasjon fra hovedregelen og det bør alltid 

vurderes tidsbegrensning.  

 

Med hilsen 

 

Liv Holmefjord 

fiskeridirektør 

                                                                                          

 

 

 

         Jens Chr. Holm 

        direktør 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Vedlegg: 

Tabell med myndighetsoversikt. 
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Elektronisk post til samtlige regioner 

 

 

DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER AKVAKULTURLOVEN    
I brev datert 04.02.08 ga vi en oversikt over regionenes myndighet. Oversikten bygget på 

tidligere delegasjonsbrev, samt myndighet som fulgte direkte etter de enkelte forskriftene.  

 

Dette brevet inneholder:  

1. Oppheving av tidligere delegasjoner 

2. Fiskeridirektoratets nye delegasjoner til regionene. 

3. Tilsynsmyndighet  

4. Vedlegg: Myndighetsoversikt i tabell fordelt på Fiskeri- og kystdepartementet, 

Fiskeridirektoratet, Regionene og fylkeskommunene etter lov, forskrifter, og 

delegasjon etter punkt 2.  

 

1. Oppheving av tidligere delegasjoner  

Forvaltningsreformen har medført en del endringer av forskrifter, bl.a. ved at 

fylkekommunene har fått myndighet til mange av tildelingsbestemmelsene direkte etter 

forskrift. Eldre delegasjonsbrev kan også skape tvil mht. bestemmelser som senere er 

opphevet eller fått ny nummerering mv.  

Fiskeridirektoratet opphever derfor med dette alle tidligere delegasjoner til regionene etter 

akvakulturloven og forskrifter hjemlet i denne.   

 

2. Fiskeridirektoratet delegerer med dette til samtlige regioner:  

2.1. Akvakulturloven:  

§ 9 a), b) og e) Endring og tilbaketrekking av tillatelse  

§ 17 annet ledd - Utnytting og bruk av lokaliteter mv.   

§ 30 første og andre ledd som gjelder utmåling av overtredelsesgebyr for 

biomasseovertredelser, se retningslinjer i brev datert 25.06.10, ref 10/4915. 

 

2.2. Forskrifter:  

Fiskeridirektoratet delegerer følgende bestemmelser i forskrifter hjemlet i 

akvakulturloven:    

 Forskrift  28. august 2003 nr 1110 om tildeling og drift ved havbeiteverksemd 

(havbeiteforskriften).  

o §§ 16, tredje og femte ledd, 31 tredje ledd, 32, 33, 36. 
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 Forskrift 11. desember 2003 nr. 1490 om krav til teknisk standard for installasjoner 

som nyttes til akvakultur 

o Hele forskriften  

      Unntak: § 12 andre ledd, § 13 fjerde ledd og § 18. 

 

 Forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle 

akvakulturlovgivningen (IK-akvakultur) 

o Hele forskriften 

    Unntak: Dispensasjon etter § 7.  

 

 Forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn 

laks, ørret og regnbueørret 

o § 18.   

 

 Forskrift 22. desember 2004 nr 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og 

regnbueørret. 

o   §§ 19, tredje og femte ledd, § 38.  

   Unntatt § 38 tredje ledd.  

 

 Forskrift 17. juni 2008 nr 822 om drift av akvakulturanlegg 

(akvakulturdriftsforskriften) 

o   Bestemmelsene nevnt i § 67 første ledd. 

 

 Forskrift 22. juni 2009 nr 961 om særskilt krav til akvakulturrelatert virksomhet i 

eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder 

o Relevante drift-/tilsynssbestemmelser nevnt i § 16 første ledd, § 16 andre 

ledd og § 17.  

o Delegasjon av § 17 gjelder bare dispensasjon fra §§ 10 og 13.    

 

 Forskrift 28. desember 2005 nr 1706 om Akvakulturregisteret (A-

registerforskriften 

o § 5 første ledd andre punktum og § 5 andre ledd 

 

 Forskrift 29.mars 2007 nr.361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven 

o Hele forskriften 

       Unntak: § 7 

 

   

 

3. Tilsynsmyndighet 

Fiskeri- og kystdepartementet har med hjemmel i akvakulturloven § 21 bestemt at 

Fiskeridirektoratet er tilsynsmyndighet etter loven. Fiskeridirektoratet skal således ha et 

forvalteransvar overfor alle bestemmelsene i akvakulturloven. 

 

I lys av dette har Fiskeridirektoratet bestemt at Fiskeridirektoratets regionkontor skal ha et 

tilsvarende forvalteransvar i sine respektive regioner. 

 

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

bestemmelsens forutsetning for dispensasjon. Når en vurderer dispensasjon, skal det 
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videre være gode grunner for at en gir dispensasjon fra hovedregelen og det bør alltid 

vurderes tidsbegrensning.  

 

Med hilsen 

 

Liv Holmefjord 

fiskeridirektør 

                                                                                          

 

 

 

         Jens Chr. Holm 

        direktør 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Vedlegg: 

Tabell med myndighetsoversikt. 
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Elektronisk post til samtlige regioner 

 

 

DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER AKVAKULTURLOVEN    
I brev datert 04.02.08 ga vi en oversikt over regionenes myndighet. Oversikten bygget på 

tidligere delegasjonsbrev, samt myndighet som fulgte direkte etter de enkelte forskriftene.  

 

Dette brevet inneholder:  

1. Oppheving av tidligere delegasjoner 

2. Fiskeridirektoratets nye delegasjoner til regionene. 

3. Tilsynsmyndighet  

4. Vedlegg: Myndighetsoversikt i tabell fordelt på Fiskeri- og kystdepartementet, 

Fiskeridirektoratet, Regionene og fylkeskommunene etter lov, forskrifter, og 

delegasjon etter punkt 2.  

 

1. Oppheving av tidligere delegasjoner  

Forvaltningsreformen har medført en del endringer av forskrifter, bl.a. ved at 

fylkekommunene har fått myndighet til mange av tildelingsbestemmelsene direkte etter 

forskrift. Eldre delegasjonsbrev kan også skape tvil mht. bestemmelser som senere er 

opphevet eller fått ny nummerering mv.  

Fiskeridirektoratet opphever derfor med dette alle tidligere delegasjoner til regionene etter 

akvakulturloven og forskrifter hjemlet i denne.   

 

2. Fiskeridirektoratet delegerer med dette til samtlige regioner:  

2.1. Akvakulturloven:  

§ 9 a), b) og e) Endring og tilbaketrekking av tillatelse  

§ 17 annet ledd - Utnytting og bruk av lokaliteter mv.   

§ 30 første og andre ledd som gjelder utmåling av overtredelsesgebyr for 

biomasseovertredelser, se retningslinjer i brev datert 25.06.10, ref 10/4915. 

 

2.2. Forskrifter:  

Fiskeridirektoratet delegerer følgende bestemmelser i forskrifter hjemlet i 

akvakulturloven:    

 Forskrift  28. august 2003 nr 1110 om tildeling og drift ved havbeiteverksemd 

(havbeiteforskriften).  

o §§ 16, tredje og femte ledd, 31 tredje ledd, 32, 33, 36. 
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 Forskrift 11. desember 2003 nr. 1490 om krav til teknisk standard for installasjoner 

som nyttes til akvakultur 

o Hele forskriften  

      Unntak: § 12 andre ledd, § 13 fjerde ledd og § 18. 

 

 Forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle 

akvakulturlovgivningen (IK-akvakultur) 

o Hele forskriften 

    Unntak: Dispensasjon etter § 7.  

 

 Forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn 

laks, ørret og regnbueørret 

o § 18.   

 

 Forskrift 22. desember 2004 nr 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og 

regnbueørret. 

o   §§ 19, tredje og femte ledd, § 38.  

   Unntatt § 38 tredje ledd.  

 

 Forskrift 17. juni 2008 nr 822 om drift av akvakulturanlegg 

(akvakulturdriftsforskriften) 

o   Bestemmelsene nevnt i § 67 første ledd. 

 

 Forskrift 22. juni 2009 nr 961 om særskilt krav til akvakulturrelatert virksomhet i 

eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder 

o Relevante drift-/tilsynssbestemmelser nevnt i § 16 første ledd, § 16 andre 

ledd og § 17.  

o Delegasjon av § 17 gjelder bare dispensasjon fra §§ 10 og 13.    

 

 Forskrift 28. desember 2005 nr 1706 om Akvakulturregisteret (A-

registerforskriften 

o § 5 første ledd andre punktum og § 5 andre ledd 

 

 Forskrift 29.mars 2007 nr.361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven 

o Hele forskriften 

       Unntak: § 7 

 

   

 

3. Tilsynsmyndighet 

Fiskeri- og kystdepartementet har med hjemmel i akvakulturloven § 21 bestemt at 

Fiskeridirektoratet er tilsynsmyndighet etter loven. Fiskeridirektoratet skal således ha et 

forvalteransvar overfor alle bestemmelsene i akvakulturloven. 

 

I lys av dette har Fiskeridirektoratet bestemt at Fiskeridirektoratets regionkontor skal ha et 

tilsvarende forvalteransvar i sine respektive regioner. 

 

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

bestemmelsens forutsetning for dispensasjon. Når en vurderer dispensasjon, skal det 
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videre være gode grunner for at en gir dispensasjon fra hovedregelen og det bør alltid 

vurderes tidsbegrensning.  

 

Med hilsen 

 

Liv Holmefjord 

fiskeridirektør 

                                                                                          

 

 

 

         Jens Chr. Holm 

        direktør 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Vedlegg: 

Tabell med myndighetsoversikt. 
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Elektronisk post til samtlige regioner 

 

 

DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER AKVAKULTURLOVEN    
I brev datert 04.02.08 ga vi en oversikt over regionenes myndighet. Oversikten bygget på 

tidligere delegasjonsbrev, samt myndighet som fulgte direkte etter de enkelte forskriftene.  

 

Dette brevet inneholder:  

1. Oppheving av tidligere delegasjoner 

2. Fiskeridirektoratets nye delegasjoner til regionene. 

3. Tilsynsmyndighet  

4. Vedlegg: Myndighetsoversikt i tabell fordelt på Fiskeri- og kystdepartementet, 

Fiskeridirektoratet, Regionene og fylkeskommunene etter lov, forskrifter, og 

delegasjon etter punkt 2.  

 

1. Oppheving av tidligere delegasjoner  

Forvaltningsreformen har medført en del endringer av forskrifter, bl.a. ved at 

fylkekommunene har fått myndighet til mange av tildelingsbestemmelsene direkte etter 

forskrift. Eldre delegasjonsbrev kan også skape tvil mht. bestemmelser som senere er 

opphevet eller fått ny nummerering mv.  

Fiskeridirektoratet opphever derfor med dette alle tidligere delegasjoner til regionene etter 

akvakulturloven og forskrifter hjemlet i denne.   

 

2. Fiskeridirektoratet delegerer med dette til samtlige regioner:  

2.1. Akvakulturloven:  

§ 9 a), b) og e) Endring og tilbaketrekking av tillatelse  

§ 17 annet ledd - Utnytting og bruk av lokaliteter mv.   

§ 30 første og andre ledd som gjelder utmåling av overtredelsesgebyr for 

biomasseovertredelser, se retningslinjer i brev datert 25.06.10, ref 10/4915. 

 

2.2. Forskrifter:  

Fiskeridirektoratet delegerer følgende bestemmelser i forskrifter hjemlet i 

akvakulturloven:    

 Forskrift  28. august 2003 nr 1110 om tildeling og drift ved havbeiteverksemd 

(havbeiteforskriften).  

o §§ 16, tredje og femte ledd, 31 tredje ledd, 32, 33, 36. 
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 Forskrift 11. desember 2003 nr. 1490 om krav til teknisk standard for installasjoner 

som nyttes til akvakultur 

o Hele forskriften  

      Unntak: § 12 andre ledd, § 13 fjerde ledd og § 18. 

 

 Forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle 

akvakulturlovgivningen (IK-akvakultur) 

o Hele forskriften 

    Unntak: Dispensasjon etter § 7.  

 

 Forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn 

laks, ørret og regnbueørret 

o § 18.   

 

 Forskrift 22. desember 2004 nr 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og 

regnbueørret. 

o   §§ 19, tredje og femte ledd, § 38.  

   Unntatt § 38 tredje ledd.  

 

 Forskrift 17. juni 2008 nr 822 om drift av akvakulturanlegg 

(akvakulturdriftsforskriften) 

o   Bestemmelsene nevnt i § 67 første ledd. 

 

 Forskrift 22. juni 2009 nr 961 om særskilt krav til akvakulturrelatert virksomhet i 

eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder 

o Relevante drift-/tilsynssbestemmelser nevnt i § 16 første ledd, § 16 andre 

ledd og § 17.  

o Delegasjon av § 17 gjelder bare dispensasjon fra §§ 10 og 13.    

 

 Forskrift 28. desember 2005 nr 1706 om Akvakulturregisteret (A-

registerforskriften 

o § 5 første ledd andre punktum og § 5 andre ledd 

 

 Forskrift 29.mars 2007 nr.361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven 

o Hele forskriften 

       Unntak: § 7 

 

   

 

3. Tilsynsmyndighet 

Fiskeri- og kystdepartementet har med hjemmel i akvakulturloven § 21 bestemt at 

Fiskeridirektoratet er tilsynsmyndighet etter loven. Fiskeridirektoratet skal således ha et 

forvalteransvar overfor alle bestemmelsene i akvakulturloven. 

 

I lys av dette har Fiskeridirektoratet bestemt at Fiskeridirektoratets regionkontor skal ha et 

tilsvarende forvalteransvar i sine respektive regioner. 

 

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

bestemmelsens forutsetning for dispensasjon. Når en vurderer dispensasjon, skal det 
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videre være gode grunner for at en gir dispensasjon fra hovedregelen og det bør alltid 

vurderes tidsbegrensning.  

 

Med hilsen 

 

Liv Holmefjord 

fiskeridirektør 

                                                                                          

 

 

 

         Jens Chr. Holm 

        direktør 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Vedlegg: 

Tabell med myndighetsoversikt. 
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Region Sør Saksbehandler: Anne-Karin Natås,  

Anne Mette Haugan   

Postboks 185 Sentrum Telefon: 46812998 

Skriverallmenningen 1  Seksjon: Fiskeridirektøren 

5804 BERGEN Vår referanse: 10/1247 

P.O.box 185 Sentrum Deres referanse:  

 Vår dato: 08.02.2011  

 

 

Elektronisk post til samtlige regioner 

 

 

DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER AKVAKULTURLOVEN    
I brev datert 04.02.08 ga vi en oversikt over regionenes myndighet. Oversikten bygget på 

tidligere delegasjonsbrev, samt myndighet som fulgte direkte etter de enkelte forskriftene.  

 

Dette brevet inneholder:  

1. Oppheving av tidligere delegasjoner 

2. Fiskeridirektoratets nye delegasjoner til regionene. 

3. Tilsynsmyndighet  

4. Vedlegg: Myndighetsoversikt i tabell fordelt på Fiskeri- og kystdepartementet, 

Fiskeridirektoratet, Regionene og fylkeskommunene etter lov, forskrifter, og 

delegasjon etter punkt 2.  

 

1. Oppheving av tidligere delegasjoner  

Forvaltningsreformen har medført en del endringer av forskrifter, bl.a. ved at 

fylkekommunene har fått myndighet til mange av tildelingsbestemmelsene direkte etter 

forskrift. Eldre delegasjonsbrev kan også skape tvil mht. bestemmelser som senere er 

opphevet eller fått ny nummerering mv.  

Fiskeridirektoratet opphever derfor med dette alle tidligere delegasjoner til regionene etter 

akvakulturloven og forskrifter hjemlet i denne.   

 

2. Fiskeridirektoratet delegerer med dette til samtlige regioner:  

2.1. Akvakulturloven:  

§ 9 a), b) og e) Endring og tilbaketrekking av tillatelse  

§ 17 annet ledd - Utnytting og bruk av lokaliteter mv.   

§ 30 første og andre ledd som gjelder utmåling av overtredelsesgebyr for 

biomasseovertredelser, se retningslinjer i brev datert 25.06.10, ref 10/4915. 

 

2.2. Forskrifter:  

Fiskeridirektoratet delegerer følgende bestemmelser i forskrifter hjemlet i 

akvakulturloven:    

 Forskrift  28. august 2003 nr 1110 om tildeling og drift ved havbeiteverksemd 

(havbeiteforskriften).  

o §§ 16, tredje og femte ledd, 31 tredje ledd, 32, 33, 36. 
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 Forskrift 11. desember 2003 nr. 1490 om krav til teknisk standard for installasjoner 

som nyttes til akvakultur 

o Hele forskriften  

      Unntak: § 12 andre ledd, § 13 fjerde ledd og § 18. 

 

 Forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle 

akvakulturlovgivningen (IK-akvakultur) 

o Hele forskriften 

    Unntak: Dispensasjon etter § 7.  

 

 Forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn 

laks, ørret og regnbueørret 

o § 18.   

 

 Forskrift 22. desember 2004 nr 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og 

regnbueørret. 

o   §§ 19, tredje og femte ledd, § 38.  

   Unntatt § 38 tredje ledd.  

 

 Forskrift 17. juni 2008 nr 822 om drift av akvakulturanlegg 

(akvakulturdriftsforskriften) 

o   Bestemmelsene nevnt i § 67 første ledd. 

 

 Forskrift 22. juni 2009 nr 961 om særskilt krav til akvakulturrelatert virksomhet i 

eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder 

o Relevante drift-/tilsynssbestemmelser nevnt i § 16 første ledd, § 16 andre 

ledd og § 17.  

o Delegasjon av § 17 gjelder bare dispensasjon fra §§ 10 og 13.    

 

 Forskrift 28. desember 2005 nr 1706 om Akvakulturregisteret (A-

registerforskriften 

o § 5 første ledd andre punktum og § 5 andre ledd 

 

 Forskrift 29.mars 2007 nr.361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven 

o Hele forskriften 

       Unntak: § 7 

 

   

 

3. Tilsynsmyndighet 

Fiskeri- og kystdepartementet har med hjemmel i akvakulturloven § 21 bestemt at 

Fiskeridirektoratet er tilsynsmyndighet etter loven. Fiskeridirektoratet skal således ha et 

forvalteransvar overfor alle bestemmelsene i akvakulturloven. 

 

I lys av dette har Fiskeridirektoratet bestemt at Fiskeridirektoratets regionkontor skal ha et 

tilsvarende forvalteransvar i sine respektive regioner. 

 

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

bestemmelsens forutsetning for dispensasjon. Når en vurderer dispensasjon, skal det 
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videre være gode grunner for at en gir dispensasjon fra hovedregelen og det bør alltid 

vurderes tidsbegrensning.  

 

Med hilsen 

 

Liv Holmefjord 

fiskeridirektør 

                                                                                          

 

 

 

         Jens Chr. Holm 

        direktør 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Vedlegg: 

Tabell med myndighetsoversikt. 
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Sjøgata 1  Seksjon: Fiskeridirektøren 

5804 BERGEN Vår referanse: 10/1247 

P.O.box 185 Sentrum Deres referanse:  

 Vår dato: 08.02.2011  

 

 

Elektronisk post til samtlige regioner 

 

 

DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER AKVAKULTURLOVEN    
I brev datert 04.02.08 ga vi en oversikt over regionenes myndighet. Oversikten bygget på 

tidligere delegasjonsbrev, samt myndighet som fulgte direkte etter de enkelte forskriftene.  

 

Dette brevet inneholder:  

1. Oppheving av tidligere delegasjoner 

2. Fiskeridirektoratets nye delegasjoner til regionene. 

3. Tilsynsmyndighet  

4. Vedlegg: Myndighetsoversikt i tabell fordelt på Fiskeri- og kystdepartementet, 

Fiskeridirektoratet, Regionene og fylkeskommunene etter lov, forskrifter, og 

delegasjon etter punkt 2.  

 

1. Oppheving av tidligere delegasjoner  

Forvaltningsreformen har medført en del endringer av forskrifter, bl.a. ved at 

fylkekommunene har fått myndighet til mange av tildelingsbestemmelsene direkte etter 

forskrift. Eldre delegasjonsbrev kan også skape tvil mht. bestemmelser som senere er 

opphevet eller fått ny nummerering mv.  

Fiskeridirektoratet opphever derfor med dette alle tidligere delegasjoner til regionene etter 

akvakulturloven og forskrifter hjemlet i denne.   

 

2. Fiskeridirektoratet delegerer med dette til samtlige regioner:  

2.1. Akvakulturloven:  

§ 9 a), b) og e) Endring og tilbaketrekking av tillatelse  

§ 17 annet ledd - Utnytting og bruk av lokaliteter mv.   

§ 30 første og andre ledd som gjelder utmåling av overtredelsesgebyr for 

biomasseovertredelser, se retningslinjer i brev datert 25.06.10, ref 10/4915. 

 

2.2. Forskrifter:  

Fiskeridirektoratet delegerer følgende bestemmelser i forskrifter hjemlet i 

akvakulturloven:    

 Forskrift  28. august 2003 nr 1110 om tildeling og drift ved havbeiteverksemd 

(havbeiteforskriften).  

o §§ 16, tredje og femte ledd, 31 tredje ledd, 32, 33, 36. 
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 Forskrift 11. desember 2003 nr. 1490 om krav til teknisk standard for installasjoner 

som nyttes til akvakultur 

o Hele forskriften  

      Unntak: § 12 andre ledd, § 13 fjerde ledd og § 18. 

 

 Forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle 

akvakulturlovgivningen (IK-akvakultur) 

o Hele forskriften 

    Unntak: Dispensasjon etter § 7.  

 

 Forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn 

laks, ørret og regnbueørret 

o § 18.   

 

 Forskrift 22. desember 2004 nr 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og 

regnbueørret. 

o   §§ 19, tredje og femte ledd, § 38.  

   Unntatt § 38 tredje ledd.  

 

 Forskrift 17. juni 2008 nr 822 om drift av akvakulturanlegg 

(akvakulturdriftsforskriften) 

o   Bestemmelsene nevnt i § 67 første ledd. 

 

 Forskrift 22. juni 2009 nr 961 om særskilt krav til akvakulturrelatert virksomhet i 

eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder 

o Relevante drift-/tilsynssbestemmelser nevnt i § 16 første ledd, § 16 andre 

ledd og § 17.  

o Delegasjon av § 17 gjelder bare dispensasjon fra §§ 10 og 13.    

 

 Forskrift 28. desember 2005 nr 1706 om Akvakulturregisteret (A-

registerforskriften 

o § 5 første ledd andre punktum og § 5 andre ledd 

 

 Forskrift 29.mars 2007 nr.361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven 

o Hele forskriften 

       Unntak: § 7 

 

   

 

3. Tilsynsmyndighet 

Fiskeri- og kystdepartementet har med hjemmel i akvakulturloven § 21 bestemt at 

Fiskeridirektoratet er tilsynsmyndighet etter loven. Fiskeridirektoratet skal således ha et 

forvalteransvar overfor alle bestemmelsene i akvakulturloven. 

 

I lys av dette har Fiskeridirektoratet bestemt at Fiskeridirektoratets regionkontor skal ha et 

tilsvarende forvalteransvar i sine respektive regioner. 

 

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

bestemmelsens forutsetning for dispensasjon. Når en vurderer dispensasjon, skal det 
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videre være gode grunner for at en gir dispensasjon fra hovedregelen og det bør alltid 

vurderes tidsbegrensning.  

 

Med hilsen 

 

Liv Holmefjord 

fiskeridirektør 

                                                                                          

 

 

 

         Jens Chr. Holm 

        direktør 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Vedlegg: 

Tabell med myndighetsoversikt. 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


