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Høringsinnspill til forslag om endringer i akvakulturregelverket
NVE viser til brev fra Fiskeridirektoratet av 21. desember 2020 med høringsnotat der det foreslås
endringer i akvakulturregelverket.
NVE støtter forslaget til endringer og har følgende kommentarer:
Vedrørende utvidelse av virkeområdet til akvakulturdriftsforskriften til (delvis) å omfatte vareog tjenesteprodusenter:
NVE er enig i forslaget om å utvide akvakulturforskriften sitt virkeområde til delvis å omfatte vare- og
tjenesteprodusenter. Vi mener en slik utvidelse er naturlig ut fra akvakulturloven § 10 som presiserer at
driften skal være miljømessig forsvarlig. Utvidelsen er etter vårt syn nødvendig siden det er en generell
utvikling i retning av at akvakulturanleggene i større grad enn tidligere kjøper inn ulike
driftsoperasjoner. Etter NVEs syn er det videre en naturlig konsekvens av utvidelsen av virkeområdet at
reaksjonsformene som ligger i forskriften også blir gjeldende for disse aktørene.
Vedrørende endring i forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av
akvakulturloven:
For lovverk som hjemler overtredelsesgebyr er det viktig at det er de alvorligste pliktbruddene som kan
følges opp med dette sanksjonsmiddelet. NVE er enig i at de pliktreglene som nå foreslås å få hjemmel
for overtredelsesgebyr er så viktige og sentrale, at hjemmel for overtredelsesgebyr er hensiktsmessig.
Med hilsen

Christine Elisabeth Kiste
Direktør

Anne Rogstad
Seksjonssjef
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