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INSTRUKS OM BEHANDLING AV SØKNADER I STRID MED PLAN   
 
 
Fiskeridirektoratet finner grunn til å gjøre noen presiseringer med hensyn til 
regionkontorenes behandling av søknader om akvakultur som er i strid med vedtatte 
arealplaner etter plan- og bygningsloven. I noen tilfeller avklarer søker spørsmål om 
dispensasjon før søknad sendes fiskerimyndighetene. I en del tilfeller fremmes 
imidlertid søknader til fiskerimyndighetene som er i strid med plan på 
søknadstidspunktet.  
 
Etter akvakulturlovens §§ 6 og 15 første ledd kan tillatelse ikke gis i strid med vedtatte 
arealplaner etter plan- og bygningsloven. Dette er videreført både i 
laksetildelingsforskriftens § 30 d) og tildelingsforskriften for andre arter § 7 d), samt 
havbeiteforskriften § 7 d). 
 
Fiskeridirektoratet vil derfor understreke at søknader som er i strid med vedtatte 
arealplaner etter plan- og bygningsloven når de fremmes, skal avvises. Hjemmel er 
akvakulturlovens §§ 5 og 15 første ledd, jf laksetildelingsforskriftens 30 d), 
tildelingsforskriften for andre arter § 7 d), samt havbeiteforskriften § 7 d). 
  

 
Mer om søknadsbehandling 
Når en søknad fremmes til fiskerimyndighetene, skal fiskerimyndighetene koordinere 
søknaden ved å oversende denne til kommunen, jf laksetildelingsforskriftens § 8, andre 
arter § 9. Deretter er det søkers ansvar at søknaden kunngjøres og legges ut til offentlig 
innsyn. Dette koordineringsansvaret omfatter ikke søknader i strid med plan.     
 
Instruksen ovenfor innebærer at regionkontorene kun skal oversende søknader til 
kommunen hvor lokaliteten ligger i uplanlagte områder, i områder avsatt til akvakultur i 
arealplanen eller i flerbruksområder inklusiv akvakulturområder.  
Det vil etter dette være søkers ansvar å fremme søknad til fiskerimyndighetene som 
dokumenteres å ikke være i strid med arealplan, eventuelt dokumenterer dispensasjon.   
 
Tvilstilfeller 
Det kan oppstå tilfeller hvor det kan være tvil om en søknad er i strid med arealplan 
eller ikke. I slike tilfeller er det planmyndigheten som skal avgjøre tvilen. 
Regionkontoret skal avvise søknaden dersom man mener den er i strid med arealplanen. 
Dersom kommunen kommer til et annet resultat, kan vedtaket om avvisning omgjøres 
etter forvaltningslovens § 35, og saken behandles videre.   
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Presisering 
Det kan være grunn til å understreke at samtykkebestemmelsen i akvakulturlovens § 15 
annet ledd er en prosessuell unntaksbestemmelse som gjelder samtykke fra 
planmyndigheten til å ferdigstille en søknad. Ettersom søknader i strid med plan skal 
avvises av fiskerimyndighetene og derved ikke realitetsbehandles, skal regionkontorene 
normalt ikke etterspørre slikt samtykke. 
 
 
Søknader om dispensasjon 
Fiskeridirektoratet skal gis anledning til å uttale seg hvis vårt saksområde blir direkte 
berørt.  
Dersom statlige eller fylkeskommunale etater går imot at det skal gis dispensasjon, bør 
kommunen ikke gi dispensasjon. Som alminnelig antakelse foreligger det da ikke 
særlige grunner, jf Plan- og bygningsloven § 7. Fiskeridirektoratet skal være lojal mot 
disse saksbehandlingsreglene. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne-Karin Natås 
seksjonssjef 

 
 
Anne Mette Haugan 
rådgiver 
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