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Delegasjon av myndighet til å dispensere fra bestemmelser i
akvakulturdriftsforskriften
Med hjemmel i akvakulturdriftsforskriften § 67 første ledd har Fiskeridirektøren besluttet å
delegere myndighet til samtlige regionkontor til å dispensere fra følgende bestemmelser i
forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften):
§ 47 tredje ledd; «Biomassen på en lokalitet skal ikke overstige den maksimalt tillatte biomassen
som er klarert for lokaliteten i henhold til tillatelsen»
Det gjøres spesielt oppmerksom på at dispensasjonssøknader etter denne bestemmelsen må
koordineres med Mattilsynet og Fylkesmannen.
§ 47 a «Antall fisk per produksjonsenhet skal ikke overstige 200 000.» Dispensasjonen omfatter
ikke dispensasjonssøknader i forbindelse med utviklingstillatelser.
§ 49 første ledd, andre setning; «Det er ikke tillatt med samdrift og samlokalisering på samme
lokalitet»
Delegasjonen omfatter myndighet til å dispensere fra de nevnte bestemmelsene i
akvakulturdriftsforskriften - med de presiseringer som er nevnt - dersom det foreligger et
«særlig tilfelle».
Det er viktig å være oppmerksom på at det må foreligge gode grunner for å dispensere fra
hovedregelen, og det bør alltid vurderes tidsbegrensning. En dispensasjonshjemmel kan
man anvende i de tilfeller hvor regelverket blir for rigid i møtet med en nyansert virkelighet.
Slik kan regelverket virke fleksibelt og tilpasses varierende behov og prioriteringer.
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En dispensasjonshjemmel innebærer også en fare for at regelen det dispenseres fra ikke
gjennomføres slik den var tenkt. En vedtatt regel innebærer en samlet vurdering av flere
interesser, og å fravike regelen krever derfor en spesiell begrunnelse.
Fiskeridirektoratet må derfor alltid foreta en vurdering av de skader og ulemper en
dispensasjon vil medføre, sett opp mot de fordeler den kan gi for å avgjøre om det kan gis
dispensasjon.
Dersom man etter en samlet vurdering er kommet til at den aktuelle saken utgjør et «særlig
tilfelle» slik at det kan gis dispensasjon, må bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 8-12
vurderes særskilt. Disse bestemmelsene skal trekkes inn i skjønnsutøvelsen i saken, og det
skal fremgå av vedtaket hvordan prinsippene er vektlagt. Vurderingen av prinsippene i
naturmangfoldloven sammenfaller til dels med de vurderinger som gjøres etter miljønormen
i akvakulturloven § 10, som foreløpig ikke er delegert til regionene, men som likevel kan
anvendes som en rettesnor.
Myndighetsoversikten på Nettfisken og på Fiskeridirektoratets hjemmesider vil bli
oppdatert i samsvar med dette.

Med hilsen

Liv Holmefjord
fiskeridirektør
Øyvind Lie
direktør
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