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Forskrift om endringer i forskrift om samordning og tidsfrister i 
behandlingen av akvakultursøknader 

 

 

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 
om akvakultur § 8, jf. § 6. 

 

I 

 
I forskrift om samordning ot tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader gjøres følgende 
endringer: 

 

§ 4 skal lyde: 

§ 4. Frister for behandling 

 Tildelingsmyndigheten skal registrere tidsbruken fra mottakelse av komplett søknad og frem 
til sluttbehandling. Tildelingsmyndigheten skal innen to uker fra mottakelse av komplett søknad 
videresende denne til kommunen og andre myndigheter som skal gi uttalelser.  

 Merknader fra offentlig utlegging og eventuell uttalelse fra kommunen skal være 
tildelingsmyndigheten i hende senest tolv uker etter at kommunen mottok søknaden. 

 Tildelingsmyndigheten skal umiddelbart etter utløpet av tolvukersfristen i annet ledd 
ettersende merknader fra offentlig utlegging og eventuell kommunal uttalelse til 
sektormyndighetene og til andre myndigheter som kan gi uttalelser. 

Sektormyndighetene skal behandle søknaden i løpet av fire uker fra mottakelsen av 
merknader mv. etter tredje ledd. Dersom fylkesmannen kommer til at den omsøkte virksomheten 
ikke trenger tillatelse etter forurensningsloven, skal fylkesmannen skriftlig underrette 
tildelingsmyndigheten om dette. Dersom kommunen ikke overholder fristen i annet ledd og den 
enkelte sektormyndighet vurderer at saken er tilstrekkelig opplyst, kan denne myndigheten behandle 
søknaden uten å vente på av merknader mv. etter tredje ledd.  

 Uttalelser fra andre myndigheter skal være tildelingsmyndigheten i hende senest fire uker 
etter at de mottok merknader mv. etter tredje ledd. 

 Tildelingsmyndigheten skal innen fire uker fra mottakelse av sektormyndighetenes vedtak 
eller uttalelse fra fylkesmannen om at virksomheten ikke trenger tillatelse etter forurensningsloven, 
sluttbehandle søknaden. Fristen gjelder ikke dersom sektormyndighetenes vedtak er påklaget før 
vedtak er fattet av tildelingsmyndigheten.  

 
§ 5 skal lyde: 
 
§ 5. Utsatt saksbehandlingsfrist for fylkesmannen i særlige tilfeller 
 I særlige tilfeller kan fylkesmannens frist etter § 4 fjerde eller femte ledd forlenges med inntil 
tre uker. Dersom det fortsatt foreligger særlige grunner kan fylkesmannens frist forlenges med 
ytterligere tre uker.  

Fristforlengelse skjer ved at fylkesmannen skriftlig underretter fylkeskommunen senest en uke 
før fristen utløper. Fylkeskommunen skal innen en uke etter fylkesmannens underretning, skriftlig 
underrette søker, lokaliseringskommunen og øvrige sektormyndigheter om forsinkelsen. 
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§ 7 første ledd oppheves. Nåværende annet ledd blir første ledd. 
 

II 
 
Forskriften trer i kraft [dato]. 


