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INSTRUKS OM REGIONENES SAKSFORBEREDELSE TIL SØKNADE R OM 
DRIFT OVER REGIONGRENSE.   
 
På bakgrunn av erfaringer fra konkrete enkeltsaker av denne type, vil Fiskeridirektoratet 
presisere regionkontorets rolle i denne type saker. Hensikten er å få en ensartet forståelse av 
rollefordeling mellom regionkontor og Fiskeridirektoratet i disse sakene og på denne måten 
også etablere ensartet praksis for håndteringen.       
 
Laksetildelingsforskriftens § 8 fjerde ledd:  
 

Søknad etter § 33 andre ledd og melding etter § 33 tredje ledd, sendes 
Fiskeridirektoratets regionkontor i den regionen der tillatelsen er hjemmehørende.  

 
Laksetildelingsforskriften § 33 første og andre ledd:   
 

Klarering av lokalitet i en annen av Fiskeridirektoratets regioner enn den regionen 
der konsesjonen er hjemmehørende, tillates ikke.  

Det kan etter søknad dispenseres fra forbudet i første ledd dersom samme innehaver 
av tillatelse eller ulike innehavere av tillatelse innen samme konsern, jf 
regnskapsloven § 1-3, har lokaliteter på begge sider av en regiongrense på en slik 
måte at forbudet vil slå særlig urimelig ut. 

 
Generelt 
En søknad om klarering av lokalitet for en tillatelse i annen region enn den tillatelsen er 
hjemmehørende i, er en søknad om dispensasjon fra laksetildelingsforskriften § 33 første ledd. 
Myndigheten til å innvilge dispensasjon ligger til Fiskeridirektoratet sentralt, og er ikke 
delegert regionene. En slik søknad skal derfor avgjøres av Fiskeridirektoratet sentralt i første 
instans.  
 
Innehavers/søkers plikt 
Etter laksetildelingsforskriftens § 8 fjerde ledd skal søker sende søknaden til det regionkontor 
hvor tillatelsen er hjemmehørende.   
Dette innebærer at dersom søknaden gjelder dispensasjon fra regiongrensen fra to 
regioner/fra begge sider av grensen samtidig, skal søknaden sendes til begge regionkontor. 
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Søker skal informeres om dette ved forespørsel, jf. også nedenfor under saksbehandling.  
 
Saksbehandling 
Bestemmelsen i laksetildelingsforskriftens § 8 fjerde ledd er en saksbehandlingsregel. Den 
representerer et unntak fra hovedregelen om at den som mottar en søknad også skal behandle 
den. Bestemmelsen effektiviserer imidlertid behandlingen, ettersom regionenes kunnskap og 
utredning i slike saker er sentralt for den dispensasjonsvurderingen som Fiskeridirektoratet 
skal gjøre. For å vurdere om kriteriene for dispensasjon er tilstede, ønsker Fiskerdirektoratet 
begge regioners uttalelse i saken. 
Søker skal holdes orientert ved kopi av uttalelser som gis i saken fra regionkontoret.  
 
Når hjemmehørende region mottar søknaden, skal den oversendes til den regionen 
lokalisering søkes, for uttalelse. Samtidig kan dette regionkontoret saksbehandle og klargjøre 
sin uttalelse, jf nedenfor.  
Hjemmehørende region innhenter og koordinerer uttalelsene, og oversender søknaden 
sammen med uttalelsene til Fiskeridirektoratet.      
  
Dersom søknaden gjelder dispensasjon fra regiongrensen fra to regioner/fra begge sider 
av grensen samtidig, vil normalt begge regioner gjennom søknaden være blitt gjort kjent med 
hva søknaden totalt gjelder. Uttalelse som hjemmehørende region og som region der det søkes 
lokalisering, kan gis i samme brev.  
Det forutsettes at regionene på et tidlig tidspunkt undersøker at også den andre regionen har 
mottatt søknaden. Dersom søker ikke har søkt til begge regioner, oversendes søknaden til den 
andre regionen 
  
Hva regionene skal uttale seg om 
Nedenfor følger en opplistning av de faktiske forhold Fiskeridirektoratet ber utredet og 
vurdert, før saken oversendes Fiskeridirektoratet sentralt. Som det fremgår, ønskes ikke en 
vurdering av om § 33 annet ledd ansees oppfylt eller ikke.  
 
Det regionkontor hvor tillatelsene er hjemmehørende/tillatelsene søkes flyttet fra:  
- Eventuell bearbeidet oversikt over lokalitetssituasjonen for tillatelsen(e) søknaden gjelder 
- Eventuell bearbeidet oversikt over lokalitetssituasjonen for søkers andre tillatelser i regionen  
- Oversikt over søknader om nye lokaliteter/utvidelser fra søker under behandling 
- En beskrivelse av eksisterende og fremtidig lokalitetstilgang for søker i regionen, herunder 
   muligheter for samlokalisering med andre aktører  
- Eventuelle spesielle faglige forhold 
 
Det regionkontor tillatelsene søker lokalisering til:  
- Eventuell bearbeidet oversikt over søkers lokalitetssituasjon i regionen for annen/andre 
  tillatelser  
- En beskrivelse av endring av søkers og andre aktørers lokalitetssituasjon/ muligheter for  
  drift dersom dispensasjon innvilges   
- Eventuelle spesielle faglige forhold 
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Med hilsen 
 

Jens Chr. Holm  
direktør 

 
 
Anne-Karin Natås 
seksjonssjef 

. 
 
 



 4

 
 
 


