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Et av Norges største
advokatfirmaer med et team 
på over 145 advokater.

Fokus: Prosedyre, M&A, 
Sjømat, Bygg&Anlegg, 
Arbeidsliv & Fast Eiendom.

Dekker alle rettsområder.

ANTALL ADVOKATER 
TOTALT:

145
LANDSDEKKENDE

6
KONTORER

ANTALL PARTNERE:

60



Nasjonal tilstedeværelse med kontorer i Oslo, 
Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Ålesund og
Tønsberg.

SANDS er ett økonomisk partnerskap – derfor får 
våre klienter den nødvendige spisskompetanse uavhengig 
av hvor i landet de befinner seg.
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Innhold

1. Kystarealene som ressurs

2. Hvordan forvalter vi dem ?

3. Kan vi gjøre det smartere ?
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Kysten som ressurs

 100 915 km kystlinje – nest lengst etter Canada

 1.979.179 km2 med hav – 125.123 km2 innenfor grunnlinjen

 Skulle være plass til litt akvakultur ..

 Akvakultur må selvsagt begrenses av hensyn til annen virksomhet 

 - men gjør reguleringssystemet at kampen om lokalitetene blir 
hardere enn nødvendig – fører reguleringssystemet til at oppdrett 
forbys på velegnede lokaliteter ??
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2 hovedelementer i arealreguleringen

 Planreglene – regelverk for arealplanlegging – kommunenes 
ansvar

 Reservere områder for akvakultur, forby akvakultur for å benytte 
arealene til noe annet eller la akvakultur være en av flere alternative 
bruksmåter

 Tillatelsessystemet – en oppdrettslokalitet i sjø trenger 4 ulike 
tillatelser
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Planlegging i tre faser

 Faglig utredning av planen – oppgave å finne gode 
akvakulturlokaliteter – i tillegg til svært mye annet

 Høringsprosesser – offentlige instanser, organisasjoner og private 
– en rekke offentlige organer kan reise formell innsigelse

 Prosess som legger opp til å sikre at ”uønsket” virksomhet stanses

 Politisk prosess – frihet til å velge arealbruken

 Medfører dette systemet at vi går glipp av gode lokaliteter for 
akvakultur?
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2 nye utviklingstrekk i arealplanleggingen

 Større  og mer aktiv planlegging i fylkeskommunene – forsøk på 
utvikling regionale planer som styrer arealbruken i kommunene i 
detalj

 Mer styrende planer i kommunene – fra styring av arealbruk til 
vilkår for drift – for eksempel krav om lukkede anlegg

 Ønske fra flere myndigheter om være med å styre 
akvakulturnæringen – gode intensjoner, men gir det et godt 
system for arealstyring ?
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Resultatet av arealplanleggingen

 Resultatet av planleggingen er at næringen kan se hvilke områder 
der det ikke er aktuelt med akvakultur

 Oppdretterne kan så søke om å få etablere anlegg i de områdene 
som står igjen – der akvakultur kan være lovlig og mulig

 Individuell søknadsbehandling – oppdretter må levere en søknad om 
konkret arealbruk og vedlegge en omfattende analyse av lokalitetens 
egnethet – leveres ikke nødvendige analyser avvises søknaden
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Saksbehandlingen i enkeltsaker

 Fylkeskommunen styrer saksbehandlingen

 Kommunen behandler først – sjekker arealplanene – gjennomfører 
lokal høring

 Gir høringsuttallelse

 Behandling i ”sektororganene”

 Fylkesmannen (forurensning), Mattilsynet (sykdom/matloven) og 
Kystverket (havne- og farvannsloven) gir separate tillatelser

 Hvis alle 3 sier ja – Fylkeskommunen vurderer tillatelse etter 
akvakulturloven – 4. tillatelse

 Hvorfor skal alle ha ”vetorett”?
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Konsekvenser av et slikt system

 Alle organer gjør jobben sin – selvsagt opptatt av å sette 
minstekrav til lokalitetene – deres jobb etter loven

 Selvsagt opptatt av å sette sine egne grenser og å passe på de 
andre organene – deres jobb etter loven

 Ett forvaltningssystem der det er liten sjanse for at vi får etablert 
akvakultur i områder der det blir store skadevirkninger

 Men – går vi glipp av gode lokaliteter ? 

 Stor risiko i dette systemet
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Hva er alternativet ?

 Sjø- og havområdet er en stor nasjonal ressurs 

 Hvem er gitt ansvaret for at ressursen brukes på best mulig måte ?

 Mange har ansvar for å passe på enkeltinteresser – ingen har 
ansvar for helheten

 Muligens politisk ledelse i NFD

 En regulering som inviterer til å se helheten
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2 endringsforslag

 Kommunale planprosesser

 Flere høringsinstanser som har ansvar for å påse at særinteresser blr
hørt 

 Fylkeskommunen bør ha ansvar for å påse at kommunen finner de 
gode lokalitetene for akvakultur 

 Søknadsbehandling  i enkeltsaker

 Ingen god grunn til 4 tillatelser – en tillatelse og ansvar ett sted

 Sektormyndighetene bør si sin mening – høringssystem –loven må 
forutsette at ulike myndigheter kan snakke sammen
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Kampen mellom oppdretterne I

 Dagens regelverk er laget for å behandle enkeltsøknader – ikke 
laget noe regelverk for å løse konkurranse mellom flere

 Ikke eiendomsrett i sjøen

 I dag – noen saker der flere søker samtidig

 Ikke slik at første søker vinner

 Behandles etter akvakulturloven § 16 – hvem har størst behov ?

 Fylkeskommunen behandler sakene – flest saker i nord

 Klagesaker i Fiskeridirektoratet – ikke avgjort
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Kampen mellom oppdretterne II

 Uheldig at vi ikke har noen gjennomtenkt lovgivning

 For eksempel må alle søkere lage hver sine undersøkelser av de 
samme miljøspørsmålene – for å få behandlet søknadene

 Økonomiske verdier som fordeles tilfeldig

 Regelverket tar ikke hensyn til at areal er en ressurs som tilhører 
fellesskapet

 Regelverket er heller ikke utformet ut fra næringens behov – blir 
en tilfeldig kamp
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Trenges advokatene ?

 Selvsagt gjør vi det !

 Men får vi riktig fokus i ”arealkampen”?

 Vi skal gjerne hjelpe oppdretterne med å kjempe for arealer i et 
unødig komplisert og tilfeldig regelverk 

 Men

 Vi vil helst bidra til å skape verdier i en bærekraftig og 
gjennomtenkt arealforvaltning
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Takk for oppmerksomheten !

Halfdan Mellbye
Partner | advokat (H)
hme@sands.no
419 16 731
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