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Delegasjon av myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr  

Det vises til tidligere brev med  delegasjon av myndigheten til å  ilegge overtredelsesgebyr 
hjemlet i akvakulturloven ble delegert til to vedtaksregioner; region Nordland og region Sør. 
 
Fiskeridirektøren har nå besluttet at alle fem regionene skal ha kompetanse til å fatte vedtak om 
overtredelsesgebyr. Hensikten er å øke effektiviteten og redusere saksbehandlingstiden for på 
den måten å bidra til at formålet med reaksjonen blir bedre ivaretatt. 
 
Med virkning fra  1. juli 2019 delegeres myndighet til å fatte vedtak med hjemmel i 
akvakulturloven § 30 Overtredelsesgebyr, og forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved 
overtredelse av akvakulturloven (reaksjonsforskriften)§§ 7 og 8 til regionene Nord, Nordland, 
Midt, Vest og Sør. 
 
De to vedtaksregionene (region Nordland og region Sør) vil ferdigbehandle de sakene fra andre 
regioner hvor saksbehandlingen er påbegynt. Saker som ikke er påbegynt returneres til 
opprinnelsesregionene. 
 
Tidligere delegasjoner trekkes med dette tilbake fra 1. juli 2019, bortsett fra for de saker som er 
påbegynt i vedtaksregionene. 
 
KH ved tilsyns- og miljøseksjonen vil utarbeide nye maler til bruk i arbeidet med utferdigelse av 
overtredelsesgebyr. I tillegg vil det etter ferien bli arrangert et møte med regionene hvor 
behovet for opplæring,utarbeidelse av rutiner osv. blir tema. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Liv Holmefjord 
fiskeridirektør 
 
Britt Leikvoll 
seksjonssjef 

 Adm.enhet: Fiskeridirektøren     

Saksbehandler: Britt Leikvoll 
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Fiskeridirektoratet Region Midt 
Att:   
Postboks 185 Sentrum 
5804 BERGEN 
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Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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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 
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