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Mattilsynet godkjenner etablering av undervisningskonsesjon på
eksisterende lokaliteter
Mattilsynet viser til søknad om etablering av undervisningskonsesjon på eksisterende lokaliteter.
Søknaden er datert 22.03.17 og ble videresendt fra Sogn og Fjordane fylkeskommune 17.10.17.
Utgangspunktet for å søke om en utvidet undervisningskonsesjon ved Lerøy Vest AS sine lokaliteter
Flatøyflu og Kvernavik var å løse viktige utfordringer for Austevoll vidaregåande skule (Austevoll
VGS) og havbruksbransjen.
Saken gjelder
•

25835 Flatøyflu/ 24975 Kvernavika

Vi har sett det nødvendig å fatte dette vedtaket:
Vedtak om godkjenning
Austevoll Vidaregåande skule får godkjenning til å etablere undervisningskonsesjon på
lokalitene 25835 Flatøyflu og 24975 Kvernavika.
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv § 5 Krav om
godkjenning
Vi har observert:
Hordaland Fylkeskommune v/ Austevoll Vidaregåande skule søker om utvidelse av eksisterende
undervisningskonsesjon for oppdrett av laks og regnbueørret, fra MTB 130 tonn til MTB 780 tonn.
Undervisningskonsesjonen blir søkt inn på to eksisterende matfisklokaliteter, 25835 Flatøyflu (MTB
3120 tonn) og 24975 Kvernavika (MTB 3900 tonn), tilhørende samarbeidspartneren Lerøy Vest AS.
Det vil ikke innebære en endring av arealbruken eller økning av MTB ved lokalitetene. Søknaden
innebærer at lokalitet Brattavika lok.nr. 11488 må strykes fra denne konsesjonen.
Anleggene Flatøyflu og Kvernavika er lokalisert i to ulike brakkleggingsområder, slik at det alltid vil
være fisk tilgjengelig på en av lokalitetene. Dette sikrer kontinuitet og stabilitet for elevene og skolen.
Samarbeid med Lerøy Vest AS sikrer tilgang på kvalifisert mannskap, teknisk apparat og avanserte
avanserte administrative system (IK-system og avviksbehandling).
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I kommersielt havbruk brukes merder med en omkrets på 157 m, med 750-1000 tonn per merd.
Effektivt volum i en slik merd er ca. 50 000 m3. Tetthet i merdene er ca 15 kg/m3, og biomassen
er på ca. 700-800 tonn pr merd. Bruken av standardisert merdstørrelse gjør logistikken og driften
enklere enn om man skulle brukt en mindre produksjonsenhet. En utvidelse av eksisterende tillatelse
fra MTB 130 tonn til MTB 780 tonn gir elevene et direkte innblikk i kommersiell produksjon og dermed
en undervisning basert på reelle arbeidsforhold i bransjen.
Lokalitetene består av moderne utstyr med plastmerder i rammefortøyning, topp moderne
fôringsanlegg, kamera i alle merder og miljøstasjon som kan logge flere parametre som bl.a.
temperatur, strøm og salinitet. Anlegg med denne størrelsen har og egen lokalitetsbåt med kran og
moderne navigasjonsutstyr.
Hovudaktiviteten blir på Flatøyflu, som ligg i brakkleggingssone høst partal og alternativ aktivitet på
lokalitet Kvernavik som ligg i høst oddetal sone.
Flatøyflu og Kvernavik ligger bare 8 km fra skolen.
Lerøy Vest AS har flere framtidsrettede miljøtiltak, som bruk av biologisk avlusning med rensefisk
(leppefisk og rogn kjeks), fokus på reine nøter, fôrforbruk og tilvekstfôring. Det siste er en strategi
med fokus på redusert fôrforbruk, optimal fôrfaktor og kortere produksjonstid.
Mattilsynet vurderer dette slik:
I etableringsforskriften § 5 står det blant annet at vesentlig endring av allerede godkjente
akvakulturanlegg skal godkjennes av Mattilsynet.
I § 7 i samme forskrift står at endringer som godkjennes ikke skal innebære uakseptabel risiko for
spredning av smitte til eller fra anlegget. Endringen som godkjennes skal sikre at anlegget kan
ivareta at fisken får et godt levemiljø og god dyrevelferd.
Det skal foreligge et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav til smittehygienisk og
velferdsmessig forsvarlig drift, herunder beredskapsplan, risikobasert helsekontroll, opprettholdelse
av god vannkvalitet og journalføring, kan etterleves.
Det søkes om etablering av undervisningskonsesjon på eksisterende lokalitet, men arealbruk og
lokalitetsMTB vil være uendret. Austevoll Vidaregåande skule har lagt ved en fyldig beskrivelse av
samarbeidsprosjektet med Lerøy Vest AS. Skolen sikrer rekruttering av kompetent arbeidskraft til
næringen, og Lerøy Vest AS sikrer realistisk opplæring i nærområdet til skolen. Samarbeidet er både
fornuftig og bærekraftig for begge parter.
Vedlagt søknaden ligger et omfattende og troverdig internkontrollsystem og oppdaterte
beredskapsplaner til de omsøkte lokalitetene.
Mattilsynet vurderer at det omsøkte vil ikke påvirke fiskehelsen eller fiskevelferden i nevneverdig
grad, hverken på lokalitetsnivå eller i området der lokalitetene er plassert. Vi godkjenner derfor at
Austevoll Vidaregåande skule får etablere undervisningskonsesjon på lokalitetene Flatøyflu og
Kvernavika.
Mattilsynet vil vurdere å trekke godkjenningen tilbake dersom virksomheten ikke overholder
vesentlige forhold i vilkårene for godkjenningen eller ikke oppfyller vesentlige krav i regelverket.
Mattilsynet skal til enhver tid holdes orientert om hvem som er ansvarlig for virksomheten.
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Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Arne Oftedal
avdelingssjef
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Kopi til:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak

Mattilsynet har hjemmel i loven til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak. Hjemmelen i denne saken er
matloven § 23 / dyrevelferdsloven § 30 / dyrehelsepersonelloven / forskrift om omsetning av reseptfrie
legemidler § 18.

Du har rett til å få veiledning om regelverket

Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan
regelverket skal forstås. Mattilsynet kan ikke gi konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til
å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Klagerett

Det er klagerett på enkeltvedtak. Fristen for å klage er tre uker etter at dere har mottatt informasjon om
vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere finner mer informasjon om klageretten i vedlegget Melding om
rett til å klage over forvaltningsvedtak.
Gebyr ved oppfølgingstilsyn:
Dersom Mattilsynet må gjennomføre et nytt fysisk tilsynsbesøk i saken, vil det bli ilagt et gebyr på kr 2255,-.
Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av
regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) § 1, jf. kontrollforordningen
artikkel 28, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 15a.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket
•
•

Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
FOR 2008-06-17 nr 823: Forskrift 17. jun. 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg,
zoobutikker m.m (forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv )

Melding om rett til å klage
over forvaltningsvedtak

Avsender
Mattilsynet Avdeling Hardanger og
Sunnhordaland
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

(Forvaltningsloven § 27)

Mottaker (navn og adresse)

Dato

Klageinstans

AUSTEVOLL VIDAREGÅANDE SKULE
5392 STOREBØ

3. november 2017

Mattilsynet, hovedkontoret

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om.

Klagerett

Du har rett til å klage over vedtaket.

Hvem kan du klage til Klagen sender du til oss, dvs. avsenderen av dette vedtaket. Hvis vi ikke tar klagen til følge,
sender vi den til klageinstansen for endelig avgjøreslse.

Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt før fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, ber vi deg oppgi den datoen du mottok dette brevet. Dersom du klager
for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget klagefristen. Vi ber deg da
nevne grunnen til at du ønsker det.

Rett til å kreve
begrunnelse

Dersom du mener vi ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve å få begrunnelse. Slikt krav
må i så fall sendes oss før klagefristen utløper. Klagefristen blir da avbrutt, og ny frist på tre
uker begynner å løpe fra det tidspunktet du mottar begrunnelsen.

Klagens innhold

I klagen må du nevne:
•
•
•
•

hvilket vedtak du klager over
årsaken til at du klager
den eller de endringene du ønsker
eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering av klagen

Du må undertegne klagen.

Utsetting av vedtaket

Vedtaket er ment å skulle gjennomføres innen den fastsatte fristen. Dette gjelder selv om
du klager på vedtaket. Du kan søke om å få utsatt iverksettingen inntil klagefristen er ute
eller klagen er avgjort.

Rett til
dokumentinnsyn og
veiledning

Du har som hovedregel rett til å se dokumentene i saken etter forvaltningsloven §§ 18 og
19. Du må i så fall kontakte oss. Da kan du også få nærmere veiledning om klageretten, om
fremgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehandlingen ellers.

Kostnader ved
klagesaken

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannen eller
advokaten din kan gi nærmere veiledning. Uavhengig av denne ordningen, kan du etter
forvaltningsloven § 36 kreve dekning for vesentlige kostnader som følge av klagen
dersom Mattilsynet omgjør vedtaket. Dette vil for eksempel kunne omfatte utgifter til
advokathjelp. Ved en omgjøring av vedtaket som følge av klagen, vil vi orientere deg om
denne rettigheten.

Klage til
Sivilombudsmannen

Hvis klagen ikke har ført frem og du mener at Mattilsynet har utsatt deg for urett,
kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaken, men kan gi sin vurdering av hvordan vi
har behandlet saken og om vi har begått feil eller forsømmelser.
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