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N-L-4 N-L-8 N-L-11 OG N-L-45 LOVUNDLAKS AS 940333067 - LOKALITET 26675 
LEIRHOLMEN I LURØY KOMMUNE - OMGJØRING AV VEDTAK   
 
Vi viser til region Nordland sitt vedtak 08.01.08 om tillatelse til produksjon av laks, ørret og 
regnbueørret på lokalitet nr. 26675 Leirholmen i Lurøy kommune.  
 
Saken ble forelagt Kyst- og havbruksavdelingen 27.03.08 som en klage på tillatelse til 
plasseringen av anlegget. Vi beklager at det har tatt tid å behandle denne saken. Dette skyldes 
stort arbeidspress og svikt i Fiskeridirektoratets rutiner.  
 
Under behandling av klagesaken kom det frem at det ved søknadsbehandling om 
anleggsjustering ikke var innhentet nødvendig tillatelse fra Mattilsynet og Fylkesmannen, jf. 
akvakulturloven § 6 og laksetildelingsforskriften §§ 29 og 30. Det følger av ot.prp.nr.61 
(2004-2005) på side 59 at akvakulturloven § 6 gjelder ”både nyetableringer og 
endringer/utvidelser av eksisterende tillatelser” videre følger det at”[f]ørste ledd anngir de 
vilkår som skal være oppfylt før departementet etter søknad kan gi tillatelse til akvakultur. 
Bestemmelsen angir både faglige og prosessuelle skranker for departementets kompetanse til 
å tildele tillatelser til akvakultur.”  
 
Selv om det foreligger nødvendige tillatelser for den opprinnelige plasseringen av anlegget, 
har ikke Fiskeridirektoratet myndighet eller kompetanse til å avgjøre om det skal innhentes 
tillatelse fra de ulike sektormyndighetene ved anleggsjusteringer. Sektormyndighetene 
forvalter sine regelverk. Hvorvidt en anleggsjustering vil påvirke sektormyndighetenes 
vurderinger er det bare sektormyndigheten selv som kan avgjøre.  
 
Ettersom nødvendige tillatelser fra sektormyndigheter ikke foreligger blir vedtaket av 
08.01.08 opphevet jf. forvaltningsloven § 35, første ledd bokstav c, jf. andre ledd. Saken blir 
sendt tilbake til Fiskeridirektoratet Nordland for innhenting av nødvendige tillatelser etter lov 
om matproduksjon og mattrygghet og lov om vern mot forurensninger og om avfall.   
 
Vedtak 
Fiskeridirektoratet region Nordland sitt vedtak av 08.01.08 om tillatelse til produksjon av 
laks, ørret og regnbueørret på lokalitet nr. 26675 Leirholmen i Lurøy kommune blir opphevet 
og sendt tilbake til regionkontoret for ferdigbehandling.  
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Med hilsen 
 
 

Lise Kvinnsland 
seksjonssjef 

 
 
Erik Staurset Andresen 
førstekonsulent 
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