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• Havbruk til havs – status
• HMS, teknisk regelverk og 

registrering
• Konsekvensvurdering 

• Og ellers…
• Havbruksutvalget
• Lukkede anlegg i sjø
• Landbasert oppdrett 
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ArbeidsmiljølovenHMS

Teknisk regelverk

Registrering og pant

Arbeidsmiljøloven

Akvakulturregisteret Skipsregistrene

Skipssikkerhetsloven

Skipssikkerhetsloven og 
skipsarbeidsloven

Alternativ 1 Alternativ 2

Ny helhetlig forskrift, utvide AML
(folk, fisk, miljø og installasjon)

Gjøre SSL/SAL gjeldende for HTH
(hva med fiskehelse og akvakultur?)



Noen premisser
• Det vil ikke gis HTH-akvakulturtillatelser til mobile anlegg. 
• For HTH er akvakulturtillatelse, lokalitet og anlegg nå knyttet sammen.
• Skip som utgjør en støttefunksjon til havbruksanlegg skal følge det maritime 

regelverket. 
• Akvakulturinstallasjonene må inneha en akvakulturtillatelse for å kunne drive 

akvakulturvirksomhet.

Akvakulturregelverket Maritimt regelverk (SSL / SAL)Petroleumsregelverket (AML)



Noen overordnede hensyn for «veivalget»
• Behov for et helhetlig regelverk
• Funksjonskrav vs. preskriptive krav
• Kostnader ved de ulike alternativene
• Behov for kompetanseoppbygging hos etatene
• Eksterne innspill 

Akvakulturregelverket Maritimt regelverk (SSL / SAL)Petroleumsregelverket (AML)



Områdene
• «Norskerenna sør» 
• «Frøyabanken nord»
• «Trænabanken»

Offentlig overordnet 
konsekvensvurdering
• Miljø, fiskevelferd, naturverdier og 

sameksistens med andre marine 
næringer.

• Basere vurderingene på tilgjengelig 
kunnskap

• Bred involvering

Konsekvensvurdering av områder for havbruk til havs

Videre prosess:
• Forslag til program til vurdering nå hos 

Nærings- og fiskeridepartementet
• Offentlig høring (min. 6 uker)
• Anbudsprosess
• Gjennomføring 
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Havbruksutvalget

Utva lge t ska l se  på  hvordan  tilla te lsessystem et for akvakultur bør innre tte s 
for frem tiden . Viktige  e lem ente r e r å :

• Vurdere  u tform ing av e t he lhe tlig tilla te lsessystem , som  både  iva re ta r 
hensyne t til en  bæ rekra ftig u tvikling av akvakulturnæ ringen , he runder 
hensyne t til bestander av vill anadrom  lakse fisk, og som  legger til re tte  
for størst m ulig ve rd iskapning for sam funne t.

• Vurdere  om  og i hvilken  grad  b iosikkerhe tshensyn bør im plem ente res i 
tilla te lsessystem et.

• Evaluere  ordningen  m ed avgrensing av tilla te lsene  i MTB, og ev. foreslå  
endringer i hvordan  tilla te lse r avgrenses.

• Vurdere  om  frem tid ige  oppdre ttstilla te lse r bør væ re  tidsbegrensede
• Vurdere  im plem ente ring og overgang til e t ev. nytt system
• Vurdere  hvordan  en  kunnskapsorien te rt forva ltn ing av 

havbruksnæ ringen  kan  foregå  på  en  e ffektiv og sam ordne t m å te .
• Vurdere  behove t for og ev. foreslå  endringer i akvakulturloven , og ev. 

andre  lover som  e r be rørt av forslagene , he runder vurdere  om  de t kan  
oppnås forenklinger gjennom  harm onise ring m ed p lan- og 
bygningsloven , de r denne  kom m er til anvende lse .

Utva lge ts a rbe id  e r om fa ttende , og u tva lge t fikk i januar 2023 u tsa tt fristen  
til u tgangen  av sep tem ber 2023.



Lukkede anlegg i sjø
«Stimulere til innovasjon, nye 
produksjonsformer og bærekraftige 
løsninger gjennom en aktiv og 
teknologinøytral næringspolitikk.»

• Om lag 50 semi-lukkede anlegg i drift
• Utviklingstillatelser
• Grønne tillatelser
• FoU-tillatelser
• Ordinære tillatelser

• «Miljøteknologitillatelsene»

Landbasert oppdrett

• Midlertidig stans i mottak av søknader 
(20. des 2022)

• Anlegg utfordrer regelverkets skille 
mellom sjø og land

• Utarbeidelse av et regelverk som gir 
tydeligere rammer for hva som skal 
anses som akvakultur på land.

• Den midlertidig stansen vil gjelde frem til 
endringene i regelverket er fastsatt.



Hva nå - på HTH?

• Høring HMS, teknisk regelverk (og 
registrering) 

• Høring av program for offentlig 
overordnet konsekvensvurdering av 
HTH-områder 

• Intensivere arbeidet med 
tildelingsforskrifter (inkl. mulige 
prekvalifiseringskrav)
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