
 

Utkast til 

Forskrift om endringer i forurensningsforskriften (akvakultur av fisk) 

 

 

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i forurensningsloven §§ 9, 
18 og 81, jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245  

 

I 

 
I forurensningsforskriften gjøres følgende endringer: 

 

Nytt skal kapittel 33 lyde: 

 

Kapittel 33. Akvakultur av fisk 

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet [dato] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 
forurensninger og om avfall §§ 9, 16 og 81, jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245 
 
§ 33-1. Virkeområde  

Dette kapitlet gjelder akvakultur av fisk i sjø ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.  

Dette kapitlet gjelder likevel ikke akvakultur i produksjonsenheter som er avhengig av 
vanninntak og avløp.  

Dette kapitlet gjelder heller ikke fangstbasert akvakultur, drift av restitusjons- og 
mellomlagringsmerder for levendelagring av villfanget fisk og oppbevaring av matfisk i slaktemerder 
ved slakteri.  

 

§ 33-2. Virksomhet som må ha særskilt tillatelse etter forurensningsloven 

Det er tillatt å drive akvakultur uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven § 11 dersom 
lokaliteten er klarert for virksomheten i henhold til forskrifter fastsatt i medhold av akvakulturloven. 

 Fylkesmannen kan likevel bestemme at akvakultur er ulovlig uten særskilt tillatelse etter 
forurensningsloven § 11 dersom  

a) lokaliteten befinner seg i en vannforekomst der den økologiske eller kjemiske tilstanden er 
klassifisert som dårligere enn god i henhold til forskrift 15. desember 2006 nr. 1446 om 
rammer for vannforvaltningen 

b) det er grunn til å tro at arter eller bestander som er truet eller marine naturtyper som er 
truet eller viktige kan bli negativt påvirket av forurensning fra virksomheten 

c) det er grunn til å tro at utslipp fra virksomheten vil bidra til at resipientens tålegrense 
overskrides, eller  

d) andre særlige forhold tilsier det. 

 

§ 33-3. Krav opplysninger og undersøkelser 

Dersom søknaden om klarering av lokalitet i henhold til forskrifter fastsatt i medhold av 
akvakulturloven ikke inneholder tilstrekkelige opplysninger kan fylkesmannen, etter samråd med 
fylkeskommunen og Fiskeridirektoratet, kreve ytterligere opplysninger eller undersøkelser.  
 



 

§ 39-1 første ledd skal lyde: 
 

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder innkreving av gebyr for forurensningsmyndighetens 
arbeid med tillatelser etter forurensningsloven, herunder arbeid med beredskapskrav, 
beredskapsplaner og beredskapsøvelser mot akutt forurensning, samt for arbeid med kontroll av 
disse virksomhetene. Videre gjelder det kontroll med overholdelse av krav fastsatt i denne 
forskriften, forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), 
forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), forskrift 6. 
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften), forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg 
(akvakulturdriftsforskriften) og forskrift 1. november 2010 nr. 1394 om forurensningslovens 
anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. 

 
II 

 
Forskriften trer i kraft [dato]. 

 


