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Akvafuture 996482537 - Lokalitet 38057 Hamnsundet I - 

Forhåndsvarsel om pålegg om retting av feilplassering  

 

Fiskeridirektoratet region Nordland har ved tilsyn av lokalitet 38057 Hamnsundet I i 

Vevelstad kommune registrert at anleggets plassering ikke er i samsvar med klarert 

areal.  

 

Fiskeridirektoratet region Nordland vurderer å fatte vedtak om retting av nevnte 

forhold, da dette medfører en overtredelse av laksetildelingsforskriften § 29, andre ledd 

og akvakulturdriftsforskriften § 8, første ledd. 

 

Bakgrunn 

38057 Hamnsundet I er i dag eid av Akvafuture AS. Akvafuture AS fikk tillatelse til 

etablering av lokaliteten for produksjon av laks 22.11.2017. Lokaliteten er klarert for tre 

midlertidige forskningstillatelser basert på lukket merdssystem. I desember 2019 ble 

det gitt tilsagn om forlengelse av forskningstillatelsene N-BR-45, N-BR-46 og N-BR-47, 

med en varighet fra og med 16.12.2020 til og med  16.1.2024. 

 

Akvadesign AS fikk i 2018 tilsagn på to utviklingstillatelser med gyldighet i 15 år, som er 

knyttet til lokaliteten. Akvafuture AS var et heleid datterselskap av Akvadesign AS og 

disse selskapene ble i desember 2019 slått sammen og fikk navnet Akvafuture AS.  

 

Det ble i januar 2020 søkt om omgjøring av midlertidig tillatelse på lokaliteten til 

permanent tillatelse. Lokaliteten har per i dag midlertidig tillatelse til 15.12.2020. 

 

Under tilsyn 11.6.2020 tok Fiskeridirektoratet GPS-posisjon ved lokaliteten. 

Lokalitetens faktiske plassering er ikke i samsvar med klarert areal. Lokalitetens areal er 

større enn omsøkt i sørlig retning hvor flåten er plassert. Vedlagt søknad av 11.05.2017 

er kart over lokaliteten med inntegnede koordinater. Disse koordinatene i søknaden er i 

samsvar med klarert areal registrert i akvakulturregisteret. Anleggets plassering slik det 
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fremkommer i anleggssertifikatet datert 20.06.2018 er ikke i samsvar med lokalitetens 

faktiske plassering. I anleggssertifikatet er det ikke beskrevet noe om flåte tilknyttet 

anlegget. I søknad om omgjøring fra midlertidig til permanent tillatelse på lokaliteten fra 

januar 2020 er koordinatene i kartvedlegget de samme som i søknaden fra 2017.  

 

 

Hjemmel 

 

Ovenfor nevnt er en overtredelse av forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og 

regnbueørret (laksetildelingsforskriften) § 29, andre ledd: 

«Ved utvidelse av biomasse på lokalitet eller endring av areal må det innhentes ny 

klarering.» 

 

Dette representerer også en overtredelse av forskrift om drift av akvakulturanlegg 

(akvakulturdriftsforskriften) § 8, første ledd: 

«Installasjon skal plasseres i samsvar med de beskrivelser, tegninger og kartbilag som 

tillatelsen viser til.» 

 

Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (forskrift om IK-

akvakultur) § 5, 3. ledd bokstav g: 

Internkontroll er å iverksette rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik fra krav 

fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen. 

 

 

Fiskeridirektoratets vurdering 

Utgangspunktet for det klarerte arealet er kartvedlegg til søknad om etablering av 

lokalitet. Fiskeridirektoratet vurderer at anleggets faktiske plassering utenfor klarert 

areal er et forhold som Akvafuture AS selv burde ha avdekket og korrigert. Dette burde i 

første omgang ha blitt avdekket etter at tilltaelse på lokaliet ble gitt første gang og burde 

vider ha blitt fanget opp i søknad om viderføring av lokaliteten i 2020. Etterlevelsen av 

akvakulturregelverket er virksomhetenes eget ansvar og Fiskeridirektoratet forventer at 

akvakulturvirksomheter har systemer som sikrer at regelverket etterleves 

 

 

Forhåndsvarsel 

I samsvar med krav i forvaltningsloven § 16 om at forhåndsvarsel skal gis før vedtak 

fattes, varsles dere med dette om at det vil bli vurdert å gi pålegg med frist for å rette det 

ulovlige forholdet med hjemmel i akvakulturloven § 27. 

  

Dere gis en frist på 14 dager til å uttale dere om forholdet. Fristen regnes fra dette 

forhåndsvarselet ble postlagt jf. forvaltningsloven § 16.  

 

Dersom vi ikke mottar nye opplysninger av betydning for saken vil det bli fattet vedtak ut 

fra de opplysningene som foreligger. 

 

I henhold til forvaltningsloven § 18 har dere rett til å gjøre dere kjent med sakens 

dokumenter og opplysninger, med de unntak som følger av forvaltningsloven § 19. 
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Dersom dere ønsker å benytte dere av denne muligheten kan dere kontakte 

Fiskeridirektoratet region Nordland ved saksbehandler. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Håvard Dekkerhus 

seksjonssjef 

 

Anette Ellingsen 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Mottakerliste: 

Akvafuture AS Industribakken 21 8907 BRØNNØYSUND 

 

 

Kopi til: 

Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Nordland fylkeskommune Postboks 1485 

Fylkeshuset 

8048 BODØ 

 

 

 

Vedlegg 

Kart Hamnsundet I 
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