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Dette brevet er sendt elektronisk til samtlige regioner og samtlige fylkeskommuner.
FORVALTNINGSREFORMEN - SLETTING I A-REGISTERET
Vi viser til vårt brev til fylkeskommunene av 08.03.10 i sakens anledning. Vi har i ettertid fått
en del henvendelser som gjør at vi utvider fylkeskommunens mulighet til å slette i registeret.
Nedenfor følger et nytt brev til erstatning for brev av 08.03.10. Vi har også presisert noe om
ansvaret til Fiskeridirektoratet, både sentralt og regionalt.
1. VEDTAK OM INNDRAGNING OG SLETTING I A-REGISTERET
1.1. Vedtak om inndragning pga passivitet
Fiskeridirektoratets regioner har delegert myndigheten til å fatte vedtak om å trekke
inn tillatelser og lokaliteter pga passivitet. Dette framgår bl.a. av
laksetildelingsforskriften § 38: ”Fiskeridirektoratet kan trekke tilbake...”.
1.2. Vedtak om endring og inndragning med hjemmel i A-loven § 9
Fiskerimyndighetene, dvs. regionene har i dag noe myndighet til å fatte vedtak om
endring eller tilbaketrekking av tillatelse dersom vilkårene i A-lovens § 9 foreligger, jf.
delegasjonsbrevet.
Vedtak om inndragning og endring – sletting, jf. pkt. 1.1 og 1.2.
En tillatelse eller lokalitet som ved vedtak er endret eller trukket tilbake, må tilsvarende endres
eller slettes i A-registeret.
Den som fatter vedtak om endring eller tilbaketrekking av en tillatelse eller lokalitet etter Aloven, har også ansvaret for at endringen eller slettingen føres i A-registeret. Dette er i dag
fiskerimyndighetene, jf. A-registerforskriften § 5, 1. ledd siste pkt. Jf. også delegasjonsbrev til
regionene.
2. OPPDRETTER SIER FRA SEG TILLATELSE ELLER LOKALITETER
2.1. Innledning
Her menes tilfeller hvor oppdretter selv har sagt fra seg tillatelsen eller lokaliteten og
som følge av dette skal slettes i registeret. Denne type anmodninger er som oftest ikke
relatert til søknadsbehandlingen. Fiskeridirektoratet sentralt mottar i dag denne type
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henvendelser i forbindelse med innkreving av årsavgift, påskrift på statistikkskjema
etc. og er ofte relatert til tilsyn.
Da det er ønskelig at det er færrest mulige instanser som sletter i registeret, skal slike
anmodninger som hovedregel sendes til Fiskeridirektoratet for behandling. Vi finner
det mest rasjonelt at Fiskeridirektoratet sentralt og Fiskeridirektoratets regionkontor
behandler de anmodninger som kommer til de respektive om sletting.
Anmodningen om sletting må være skriftlig, og det må ikke være tvil om hva
anmodningen gjelder. Dersom anmodningen kommer per telefon, må en be om at dette
gjøres skriftlig.
Her kreves det ikke forhåndsvarsel eller vedtak om tilbaketrekking.
Oppdretter må umiddelbart orienteres skriftlig om slettingen etter at den er utført, med
kopi til regionkontoret.
2.2. Anmodning/erklæring om sletting som del av saksbehandlingen i tildelingsfasen.
Til tross for det som er sagt i 2.1, mener vi det er mest rasjonelt at den som står for
saksbehandlingen også utfører slettingen. Nedenfor omtales to slike situasjoner.
2.2.1. Oppdretter sier fra seg lokaliteten pga begrensning i antall
Iht. laksetildelingsforskriften § 34 er det begrensning i antall lokaliteter for matfisk av
laks, ørret og regnbueørret. Dersom innehaver søker om ny lokalitet, og selv kjenner til
at en eventuell tildeling vil stride mot § 34, er det en rubrikk i søknadsskjemaet for at
vedkommende kan si fra seg en eller flere lokaliteter. Skjemaet forutsettes signert.
En forutsetning for å kunne innvilge den nye søknaden er at den frasagte lokaliteten
slettes i registeret. For å hindre forsinkelser og fare for kvalitetssvikt, samt å bidra til
en rasjonell saksbehandling, har fylkeskommunene sletteadgang dersom søknaden skal
innvilges, og har videre plikt til å utføre denne slettingen, jf brev av 08.03.10. Sletting
av lokaliteter foregår i tillatelsesbildet.
Oppdretter må umiddelbart orienteres skriftlig om slettingen etter at den er utført, med
kopi til regionkontoret.
2.2.2. Endring av art
Det søkes om endring av art, for eksempel fra torsk til laks, fra laks til torsk etc. I slike
tilfeller sier søker fra seg f eks torsketillatelsene under forutsetning av innvilgelse av
søknaden om omgjøring til annen art. I dag må fylkeskommunen be regionkontoret
slette tillatelsen på eksisterende art før de kan gi ny tillatelse på den nye omsøkte arten.
Dette er lite rasjonelt.
Da dette er et ledd i saksbehandlingen i tildelingsfasen, får fylkeskommunene
sletteadgang. Fylkeskommunene har heretter myndighet til å foreta slettingen og vi vil
sørge for at de får slettetilgang også til denne type tilfeller. Slettingen foretas i
tillatelsesbildet.
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Vi gjør oppmerksom på at dersom en for eksempel innvilger søknad om endring fra en
marin art til en annen marin art, sletter en den tillatelsen en har sagt fra seg og gir ny
tillatelse med nytt tillatelsesnummer for den nye arten.
Ved søknad om endring av lokalitet fra f eks torsk til laks, slettes torsketillatelsen en
har sagt fra seg og en gir lokaliteten en ny tilknytning som lokalitet for laksetillatelsen.
Dette er i tråd med systemet i A-registerforskriften og også i tråd med de hensyn som
ligger bak tinglysingssystemet.
2.3. Midlertidige tillatelser og lokaliteter
Vi oppdager fra tid til annen at det i registeret står utgåtte midlertidige tillatelser. En
må arbeide for å holde A-registeret à jour også på dette punkt.
Fiskeridirektoratets regionkontor fører tilsyn med lovlig drift. Dersom en midlertidig
tillatelse er gått ut, gir den ikke lenger rett til drift og det kan reageres dersom driften
ikke er avviklet i tide.
Fiskeridirektoratets regionkontor har hatt praksis for å slette midlertidige tillatelser. Vi
har ikke funnet grunn for å endre denne praksis nå.
Det er lagt til rette for å kunne kjøre ut lister over midlertidige tillatelser. Ved at de
fortsetter å ha denne oppgaven, kan de koble sletting av midlertidige tillatelser med
brev til oppdretter der de minner om oppryddingsplikten.

3. KLAGERETT PÅ SLETTINGEN
3.1. Søker har sagt fra seg tillatelsen eller lokaliteten
Dersom vedkommende selv har sagt fra seg lokaliteten i forbindelse med søknaden, og
denne slettes, er det ikke klagerett på slettingen da det ikke er fattet enkeltvedtak om
tilbaketrekking.
3.2. Delvis medhold i søknad
Det er tilfeller der søker har sagt fra seg lokaliteter f eks i forbindelse med søknad om
ny lokalitet. Vedkommende får imidlertid bare innvilget midlertidig ny lokalitet. Ved
melding om sletting av lokaliteten, klages det på slettingen. En slik klage er i realiteten
klage på vedtaket om midlertidig tillatelse.
Klager kan hevde at dersom de hadde visst at de bare fikk en midlertidig tillatelse,
ville de ikke ha sagt fra seg lokaliteten. Responsen på dette vil kunne være at dersom
de ikke sa fra seg lokaliteten, ville de ikke fått den midlertidige tillatelsen heller.
Søker kan i slike tilfelle trekke eller endre søknaden da erklæringen om sletting av
lokalitet var gjort under forutsetning av permanent innvilgelse av tillatelsen.
For å få mest ryddig saksbehandling, anbefaler vi at søker i slike tilfeller informeres
skriftlig før vedtak treffes om at det bare vil bli gitt midlertidig tillatelse og at søker
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derfor har mulighet for å trekke søknaden dersom forutsetningen for å si fra seg
tillatelsen ikke lenger er tilstede. Det gis frist for slik tilbakemelding.
4. Informasjon til Fiskeridirektoratets regionkontor om sletting
Det er viktig at regionkontoret blir tydelig informert om slettingen som er foretatt av
fylkeskommunene eller Fiskeridirektoratet sentralt.
Der slettingen gjøres i forbindelse med søknad om ny lokalitet eller art, er det ofte
naturlig at det i vedtak om tillatelse tydelig orienteres om slettingen av den frasagte
lokaliteten eller arten.
For å lette arbeidet med å føre tilsyn med oppryddingsplikten, har vi etablert en
søkemulighet i Akvakulturregisteret hvor en kan få fram tillatelser/lokaliteter som er
slettet i bestemte perioder, uansett hvem som har foretatt slettingen.
I noen tilfeller er det gitt midlertidig tillatelse til endring av permanente
lokalitetsklareringer, for eksempel større biomasse i ett år. Dersom midlertidigheten er
gått ut, og denne fortsatt står i registeret, er det vanskelig for tilsynsmyndigheten å vite
hva som er den gjeldende tillatelse. Regionkontorene må i slike tilfeller kontakte
fylkeskommunene for å få kjennskap til rette data. For å forenkle saksbehandlingen,
arbeider vi med å få bedre lesetilgang til historiske data i registeret.
5. Konklusjon på avklaring av slettemulighet
5.1. Fiskeridirektoratets regionkontor foretar fortsatt sletting som en konsekvens av vedtak
om endring eller tilbaketrekking, jf. tildelingsforskriftenes passivitetsregler og A-loven
§ 9. Se også pkt. 1.
5.2. Fiskeridirektoratet sentralt og regionkontorene foretar sletting av tillatelser eller
lokaliteter etter anmodning fra oppdretter, med unntak av pkt 5.3. Se også pkt. 2.2.
5.3. Fylkeskommunene foretar sletting av:
• lokaliteter i lokalitetsbildet, ev. også i tillatelsesbildet der oppdretter skriftlig har
sagt fra seg lokaliteten i forbindelse med søknad om ny lokalitet.
• tillatelser i tillatelsesbildet ved søknad om endring av art - se pkt. 2.2.
Slik sletting forutsettes bare benyttet i forbindelse med søknadsbehandling.
5.4. Regionkontoret holder oversikt over midlertidige tillatelser og sletter disse når de er
utgått. Samtidig tilskrives oppdretter om slettingen og om oppryddingsplikten.
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Fiskeridirektoratet vil sørge for at det teknisk tilrettelegges for en slik slettetilgang i
A-registeret. Vi forventer at dette skal være klargjort i løpet av desember 2010.
Med hilsen

Jens Chr. Holm
Direktør
Lise Kvinnsland
seksjonssjef
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