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Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid -FAKS 

Finnmark 
Troms 
Nordland 
Nord-Trøndelag 
Sør-Trøndelag 
Møre og Romsdal 
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Rogaland (med Vest-Agder) 



Disposisjon 

• Forvaltningsreformen  
• Søknadsbehandling og tidsbruk 
• Før og nå 
• Hvordan jobber fylkeskommunene for å sikre samordning og 

likebehandling på tvers av fylkesgrensene? 



Forvaltningsreformen – overføring av nye 
oppgaver til fylkeskommunene 

• Tildeling av tillatelser etter akvakulturloven til oppdrett av matfisk av anadrome og marine arter, og havbeite, 
samt myndighet til å avgjøre søknader tilknyttet eksisterende tillatelser og lokaliteter.  

 
• Fylkeskommunene har ansvaret for å fremme innsigelser på vegne av havbruksinteresser i kommunale 

kystsoneplanprosesser og ansvaret for de vurderinger som gjøres i henhold til forskriften om 
konsekvensutredninger.  

 
• Fylkeskommunene overtok også andre oppgaver innen marin sektor som tildeling av skolekvoter, fordeling av 

kvoter til jakt på kystsel på aktør/jaktlagsnivå, utvikling av kriterier om deltakelse i - og utøvelse av fangst på 
kongekrabbe, lokale fiskerireguleringer og oppgaver knyttet til regional forvaltning av tang og tare. 



Mål for forvaltningsreformen 

Forvaltningsreformen ble gjennomført med virkning fra 1. januar 2010. Reformen hadde særlig fokus på 
oppgavefordelingen på regionalt nivå. Reformen skulle bidra til å realisere følgende mål: 
 
•Forsterket folkestyre og demokrati på lokalt og regionalt nivå gjennom desentralisering av makt og 
myndighet og klar ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene. 
 
•Verdiskaping og sysselsetting basert på lokale og regionale fortrinn og forutsetninger til beste for 
innbyggere og næringsliv, som sikrer det framtidige grunnlaget for velferden i samfunnet. 
 

•En mer samordnet og effektiv offentlig forvaltning ved at ulike 
sektorer ses i sammenheng innenfor den enkelte region. 



NTNU Brohode Frøya 

NTNU Brohode Frøya er et samspill mellom bedrifter, 
videregående skole, universitet, og offentlig virkemiddelapparat 
innenfor havbruk. Prosjektet bidrar til å utvikle kompetente 
næringsaktører. 

-Øke næringsrelevansen i høyere utdanning 
-Styrke rekrutteringen til den marine sektoren 
-Bygge opp forskningsbasert kompetanse i sjømatnæringen 







Hvordan går det egentlig? 



Tidsbruk i behandlingen av 
akvakultursøknader 

Gjennomsnitt for perioden 2012-2015:  
 
   20,9 uker 



TRØNDELAGSMODELLEN 



Trøndelagsmodellen 

• Prosjekt «Ny forvaltningsmodell havbruk» 2003-2005 
• Fiskeridirektoratet region Trøndelag fikk delegert vedtakskompetanse 

etter regelverket til 
• Mattilsynet 
• Kystverket 
• Fylkesmannen 

• Bakgrunn for prosjektet: «Lang saksbehandlingstid og ønske om mer 
effektiv bruk av saksbehandlingsressursene i etatene» (…) «Opptelling 
viste en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca 20 måneder» 
 

 





Trøndelagsmodellen -resultater 



Trøndelagsmodellen vs forvaltningsreformen 

• Trøndelagsmodellen 
•  18 uker (kun sjøbasert) 

 
• Forvaltningsreformen:  

• 21 uker (alle søknader) 



Hvorfor det? 





NVE 

• Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader 
• § 3 tredje ledd: Komplett søknad: Innebærer at de krav som følger av søknadsskjema 

med veileder er oppfylt, herunder at en uttalelse om konsesjonsfritak eller tillatelse etter 
vannressursloven også foreligger. 

• For å kunne sende inn en komplett søknad etter akvakulturloven 
må først forholdet til vannressursloven være avklart med NVE jf. 
pkt. 6.1.6 i Fiskeridirektoratets veileder. Dette innebærer at NVE skal vurdere hvordan 
etableringen eller utvidelsen av landbaserte oppdrettsanlegg påvirker allmenne og 
private interesser i og ved vassdraget. Før det sendes søknad til fylkeskommunen om 
tiltak etter akvakulturloven, må det foreligge tillatelse eller en vurdering 
fra NVE etter vannressursloven for bruk av vannressursen. 

• Det er viktig at dette gjøres i god tid før søknad etter akvakulturloven, minst ett år i 
forkant.  

http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-skjema-og-kart/Skjema-akvakultur/Akvakultursoeknad


If fish is the new oil… 





Takk for oppmerksomheten! 

Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid -FAKS 
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