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 Vår dato: 17.03.2014  

 Deres dato:  

Att:   

 

DELEGASJON AV MYNDIGHET ETTER AKVAKULTURLOVEN   

 

Det vises til brev av 8. februar 2011 og 2. november 2011 om delegasjon av 

myndighet til regionene. 

 

Som kjent ble akvakulturloven endret i 2013, det vises her til informasjonsbrev til 

samtlige regioner som ble sendt ut 26. august 2013. I tillegg ble det vedtatt ny 

forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven 

(reaksjonsforskriften), som trådte i kraft 1. januar 2014. 

 

Loveendringen består blant annet i endring av kapittel VII om reaksjoner og 

sanksjoner ved overtredelse, som er hjemmelsgrunnlaget for den nye 

reaksjonsforskriften. Denne forskriften er hovedsakelig en utmålingsforskrift, noe 

som medfører at pålegg om tiltak, tvangsmulkt, iverksetting av tiltak for den 

ansvarliges regning, administrativ inndragning og overtredelsesgebyr må fastsettes 

direkte med hjemmel i loven, mens selve utmålingen av tvangsmulkten og den 

administrative inndragningen må foretas etter reaksjonsforskriften. 

 

Når det gjelder den nye reaksjonsforskriften gjøres det spesielt oppmerksom på at 

man ikke lenger er bundet til å utmåle overtredelsesgebyr på antall G som tidligere. 

Forskriftens § 8 angir kun et tak på 15 ganger folketrygdens grunnbeløp. Vi vil 

invitere til dialog rundt retningslinjer/anbefalinger for typetilfeller i de vanligste 

sakene på et senere tidspunkt. 

 

1. Fiskeridirektoratet delegerer med dette til samtlige regioner: 

 

• Akvakulturloven § 27 Pålegg om tiltak 

• Akvakulturloven § 28 Tvangsmulkt 

• Akvakulturloven § 29 Iverksetting av tiltak for den ansvarliges regning 

 

2. Fiskeridirektoratet delegerer med dette til samtlige regioner: 
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• Forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av 

akvakulturloven av 20. desember 2013 nr 1675 (reaksjonsforskriften) § 3 

 

Denne bestemmelsen er ikke endret i loven, men den likelydende hjemmelen i den 

forrige reaksjonsforskriften er opphevet, slik at denne type pålegg nå skal hjemles 

direkte i loven. 

 

• Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg av 16. 

august 2011 nr 849 (Nytekforskriften) 

 

o Hele forskriften med unntak av § 33 

 

Vi gjør oppmerksom på at en viderefører dagens arbeidsdeling der regionkontorene 

følger opp brudd på bestemmelser som angir plikter for innehaver av 

akvakulturtillatelse, mens Fiskeridirektoratet sentralt følger opp brudd på 

bestemmelser som angir plikter for utstyrs- og tjenesteleverandører. 

 

 

3. Fiskeridirektoratet delegerer med dette til region Nordland og region Sør 

(vedtaksregionene): 

 

• Akvakulturloven § 30 

• Reaksjonsforskriften § 7 og § 8 

 

For øvrig kan det opplyses at Fiskeridirektoratet sammen med Nærings- og 

fiskeridepartementet har igangsatt et arbeid med å lage merknader til den nye 

reaksjonsforskriften. 

 

 

Akvakulturloven § 29 a Administrativ inndragning av utbytte 

Inntil videre blir ikke bestemmelsene om administrativ inndragning delegert, dette 

kommer vi tilbake til.  

 

 

Biomasseovertredelser 

Når det gjelder biomasseovertredelser gjelder fortsatt instruks i brev av 24.01.2012 

om at alvorlige overtredelser av MTB skal anmeldes inntil videre. Dette får som følge 

at akvakulturdriftsforskriften §§ 47, 47 a, 48 og 48 a heller ikke skal sanksjoneres med 

overtredelsesgebyr. Selsøyvik Havbruk AS ble dømt i Lagmannsretten, men 

dommen er anket og saken skal behandles i Høyesterett i løpet av noen måneder. I 

disse sakene er det imidlertid viktig å gi pålegg om nedbygging så snart som mulig.  
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Med hilsen 

Liv Holmefjord 

fiskeridirektør 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Christian Holm 

direktør 

 

 

 



 

4

 

Mottakerliste:       

Region Finnmark Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Trøndelag Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Troms Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Nordland Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Møre og Romsdal Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Vest Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Sør Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


