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A.S.L. AS - Utsatt iverksetting av Nordland fylkeskommunes vedtak 

om tillatelse til landbasert akvakultur på lokaliteten 45009 

Langsetvågen  

Fiskeridirektoratet viser til brev av 7. august 2020 fra Nordland fylkeskommune med 

oversendelse av klage fra Westcon Helgeland AS på Nordland fylkeskommunes vedtak 

av 31. mars 2020. Vedtaket gjelder tillatelse til A.S.L. AS for landbasert akvakultur på 

lokaliteten 45009 Langsetvågen i Nesna kommune. 

 

Fiskeridirektoratet beslutter at Nordland fylkeskommunes vedtak av 31. mars 2020 om 

tillatelse til akvakultur på land på lokaliteten 45009 Langsetvågen ikke skal iverksettes 

før klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 

 

1. Kort om saken 

3. oktober 2018 søkte A.S.L. AS om tillatelse til å etablere landbasert akvakultur i 

Langsetvågen i et gjennomstrømningsanlegg med innløp og utløp i sjø. 

Akvakulturanlegget skal bygges ned i terrenget og A.S.L. AS vil i den sammenheng 

sprenge ut masser i terrenget.   

 

31. mars 2020 fattet Nordland fylkeskommune vedtak om tillatelse til A.S.L. AS for 

landbasert akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret med 15 000 tonn 

maksimalt tillatt biomasse på lokaliteten 45009 Langsetvågen (heretter også kalt 

«lokaliteten») i Nesna kommune.  

 

4. mai 2020 klaget Westcon Helgeland AS på vedtaket. Westcon Helgeland AS anfører i 

korte trekk at fylkeskommunen har lagt til grunn feil faktum, at saken ikke er 

tilstrekkelig opplyst, at akvakulturanlegget ikke vil være på land og at det ikke er tatt 

tilstrekkelig hensyn til deres etablerte næringsvirksomhet i avveiningen av 

arealinteresser. 
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Nordland fylkeskommune tok ikke klagen til følge og sendte 7. august 2020 klagesaken 

til Fiskeridirektoratet. 

 

2. Begrunnelse for beslutningen om utsatt iverksetting av Nordland 
fylkeskommunes vedtak av 31. mars 2020 

Fiskeridirektoratet kan som klageinstans beslutte at Nordland fylkeskommunes vedtak 

av 31. mars 2020 ikke skal iverksettes før klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42 

første ledd første punktum. 

 

Utsatt iverksetting av fylkeskommunens vedtak i denne saken innebærer at A.S.L. AS 

ikke har rett til å drive akvakultur på lokaliteten i tråd med tillatelsen fra 

fylkeskommunen før Fiskeridirektoratet har avgjort klagen. 

 

Fiskeridirektoratet legger til grunn at utsatt iverksetting av fylkeskommunens vedtak av 

31. mars 2020 vil kunne medføre betydelig ulempe for A.S.L. AS som innehaver av 

akvakulturtillatelsen. Dette taler mot å beslutte utsatt iverksetting i denne saken. I 

telefonsamtale 1. september 2020 opplyser Bjørn Pedersen i A.S.L. AS at de er kommet 

godt i gang med prosjektet og at det i løpet av kort tid er planer om å inngå kontrakt med 

entreprenør, men at det hittil ikke er gjort inngrep i terrenget på lokaliteten. 

 

A.S.L. AS har planer om å sprenge ut masser for å bygge akvakulturanlegget ned i 

terrenget. Fiskeridirektoratet legger til grunn at etablering av det aktuelle 

akvakulturanlegget vil innebære et betydelig og irreversibelt inngrep i terrenget, og det 

vil derfor være uheldig om akvakulturanlegget blir etablert før klagen er avgjort. Dette 

taler for å beslutte utsatt iverksetting.  

 

Etter en foreløpig gjennomgang av saken er Fiskeridirektoratet i tvil om det aktuelle 

akvakulturanlegget vil være «på land», jf. laksetildelingsforskriften § 28d. 

Fiskeridirektoratet vurderer at også dette forholdet og hensynet til klageren taler for å 

beslutte utsatt iverksetting.  

 

Fiskeridirektoratet beslutter etter dette at Nordland fylkeskommunes vedtak av 31. 

mars 2020 om tillatelse til landbasert akvakultur på lokaliteten 45009 Langsetvågen 

ikke skal iverksettes før klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Fiskeridirektoratet 

legger særlig vekt på å unngå et irreversibelt terrenginngrep før klagen er avgjort. 

 

Beslutningen om utsatt iverksettelse er en prosessuell avgjørelse og ikke et enkeltvedtak 

etter forvaltningsloven § 2 første ledd. Beslutningen om utsatt iverksettelse kan ikke 

påklages, jf. forvaltningsloven § 28 jf. § 3.  
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3. Fiskeridirektoratet ber om ytterligere opplysninger fra A.S.L. AS 

Fiskeridirektoratet ber om ytterligere opplysninger fra A.S.L. AS for at vi skal kunne ta 

stilling til om det planlagte akvakulturanlegget vil være på land, jf. 

laksetildelingsforskriften § 28d. Vi ber derfor A.S.L. AS redegjøre grundig for den 

planlagte utformingen av akvakulturanlegget i form av detaljerte beskrivelser, planer og 

tegninger. Vi ber særlig om detaljer knyttet til anleggets innløp og utløp i sjø og 

arrangement av rør, kar, pumper, ventiler og øvrige innretninger for vannbehandling og 

slamoppsamling i akvakulturanlegget. 

 

Fiskeridirektoratet ber A.S.L AS samtidig om å sende inn også eventuelt andre 

merknader til saken. 

 

Fiskeridirektoratet ber om svar fra A.S.L. AS før 15. september 2020. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne B. Osland 

seksjonssjef 

 

Knut Inge Engelbreth 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Kopi til: 

Nordland fylkeskommune Postboks 1485 

Fylkeshuset 

8048 BODØ 

Westcon Helgeland AS Langsetvågen 

Industriområde 

8700 NESNA 
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