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Søknad om to nye akvakulturtillatelser - Telemarkrøye 
AS

Innstilling fra fylkesdirektøren
Vestfold og Telemark fylkeskommune tildeler tillatelser etter akvakulturloven til matfiskproduksjon 
ved to separate anlegg for produksjon av matfisk (røye - Salvelinus alpinus) i Fyresvatn i Fyresdal 
kommune.  Tillatelsene gis omsøkte anlegg ved Breivik (vedlegg 1) og Digerneset (vedlegg 2). 

Bakgrunn og saksgang
Telemarkrøye søkte 23.11.2020 om to nye tillatelser for produksjon av matfisk (røye) på to nye 
lokaliteter i Fyresvatn, Fyresdal kommune (vedlegg 3). Telemarkrøye har fra før en tillatelse for 
samme formål i Fyresvatn (Gunnøyni S lok. Nr. 32517). 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har myndighet etter akvakulturloven til å tildele tillatelser for 
matfiskproduksjon. I dette ligger ansvar for å koordinere prosessen og sikre at akvakultursøknader 
følges opp etter rammene gitt i lovverket. 

Fylkeskommunen skal etter å ha mottatt søknad sikre at den oversendes til alle relevante 
myndigheter (Mattilsynet, Kystverket, Statsforvalteren, Fiskeridirektoratets regionkontor, 
kommunen, m.fl.). Ulike myndigheter har ulike særlover de har ansvar for å ivareta og 
fylkeskommunen skal igjennom prosessen sikre at alle disse får muligheten til å gi innspill. 
Fylkeskommunen skal i tillegg ivareta egne ansvarsområder som ansvar etter vannressursloven, 
plan og bygningsloven, kulturminneloven m.fl. Om en eller flere av særmyndighetene ikke 
godkjenner søknaden, kan ikke fylkeskommunen gi tillatelse.

Vestfold og Telemark har i dette arbeidet fått støtte fra Vestland fylkeskommune for å sikre en god 
prosess og sikre et godt kompetansegrunnlag for fylkeskommunens arbeid. Dette er gjort som del 
av Fylkeskommunenes akvakultursamarbeid (FAKS). FAKS har til hensikt å utvikle, styrke og 
effektivisere fylkeskommunenes akvakulturforvaltning gjennom kompetanseutveksling, samordning 
og likebehandling på tvers av fylkesgrensene.

Saken legges fram for hovedutvalg for Næring og reiseliv som fatter endelig beslutning i saken. 



Saksopplysninger

Telemarkrøye leverte søknad om to nye akvakulturtillatelser 23.11.2020 (vedlegg 3). 
Fylkeskommunen startet etter dette prosessen med å videresende søknad og informere de 
relevante myndigheter om søknadene. 
Grunnet planstatus for området anleggene er tenkt anlagt, ble det tatt kontakt med kommunen for 
å sikre vedtak om arealbruk. Forholdet til plan og bygningsloven og planstatus kom på plass 
23.04.2021 (vedlegg 4). I dette lå også hensynet til en rekke andre forhold som for eksempel 
kulturminnevern, vannforskriften mm. 
Når dette var løst, startet Mattilsynet og Statsforvalteren sitt arbeid. Mattilsynet godkjente de to 
lokalitetene på vilkår stipulert i sitt tilsvar (vedlegg 5 – Breivik og 6 - Digerneset). 
Etter kommunen ga sin uttale har det vært dialog mellom søker og Statsforvalter for å finne 
løsninger en kunne enes om. Statsforvalteren ga endelig godkjenning 17.10.2022 (vedlegg 7 samt 7a 
Breivik og 7b Digerneset). 

Fylkesdirektøren har valgt å legge fram begge tillatelsene i samme sak. 
Tillatelsene ligger som vedlegg til søknaden:

Vedlegg 1 - Breivik
Vedlegg 2 - Digerneset

I vedlegg 1 og 2 fremgår de spesifikke rammene for hver av tillatelsene. 

Det er gjort en vurdering om at det var lite hensiktsmessig å legge ved alle vedlegg til søknaden i 
saksfremlegget. Om det ønskes innsyn i disse vil Fylkesdirektør gjøre dem tilgjengelige.

Tekst med gul merking i tillatelsene (vedlegg 1 og 2), viser til id-koder som må fylles ut etter vedtak. 
De tildeles når vedtatt tillatelse legges inn i akvakulturdatabasen. Det er valgt å merke dem på 
denne måten for å være åpen om endringer i dokumentet som må gjøres etter vedtak. I den 
endelige tillatelsen som sendes søker vil disse kodene være på plass.

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser. 
Vestfold og Telemark fylkeskommune vil etter akvakulturloven være en del av apparatet rundt 
kontroll og oppfølging av tillatelsene. Det er vurdert at dette ansvaret ikke vil være av stort omfang 
hverken økonomisk, administrativt eller juridisk.

Konsekvenser for fylkets klimamål og FNs bærekraftsmål.
Negative miljøpåvirkninger og forurensing fra anlegget er innenfor de rammer fylkeskommunen og 
særmyndighetene mener kan tillates uten vesentlig forringing av vannkvaliteten i Fyresvatn. Ut fra 
dette er vurderingen at tillatelsene vil ha liten negativ betydning for fylkets klimamål og FNs 
bærekraftsmål.

Fylkesdirektørens vurdering
Telemarkrøye er en ikke ubetydelig næringsaktør i Fyresdal kommune, med potensial for vekst. 
Gjennom søknaden om to nye tillatelser vil de kunne utvide og sikre virksomheten. Telemarkrøye 
har gjennom sitt arbeid vist at akvakultur kan være en næringsvei også utenfor de tradisjonelle 
rammene. De to nye anleggene vil gjøre at Telemarkrøye kan øke produksjonen, sikre kontinuitet i 
produksjonen og sikre en stabil utvikling av virksomheten. 



Fylkesdirektøren ser at en har vært gjennom en svært grundig prosess for å analysere og kartlegge 
konsekvensene av de omsøkte lokalitetene for å sikre en best mulig balanse mellom naturmiljø og 
samfunnsinteresser. Ut fra de uttaler som er gitt av særmyndighetene, vurderes det at en har gjort 
det som kan gjøres for å sikre en god balanse, og at det er på plass kontrollmekanismer for 
overvåkning og oppfølging.
Arbeidsplassene som skapes av Telemarkrøye er viktige for kommunen. De er med på å sikre 
virksomheten i Telemarkrøye, gir ringvirkninger for annen næringsvirksomhet i kommunen og 
inntekter til kommunen. I tillegg bidrar det til å sikre bosettingen og velferdstilbudet i Fyresdal. 
Gode forutsettinger for næring i Fyresdal gir ringvirkninger også for regionen.
Fylkesdirektøren anbefaler at Hovedutvalg for næring og reiseliv innstiller på å gi tillatelse etter 
akvakulturloven for lokalitetene på Breivik og Digerneset i Fyresvatn, Fyresdal kommune. De 
spesifikke rammene for tillatelsene fremgår i vedlegg 1 – Breivik, og vedlegg 2 Digerneset.

Vedlegg: 
1. Løyve Breivik
2. Løyve Digerneset
3. Søknad om akvakulturtillatelser fra Telemarkrøye

a) Signert søknadsskjema
b) Dokumentasjonsvedlegg søknad Telemarkrøye AS
c) Faun rapport 04-2017

4. Fyresdal kommune – planvedtak
5. Mattilsynet – godkjenning Breivik
6. Mattilsynet – godkjenning Digerneset
7. Statsforvalteren - Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven for to akvakulturanlegg, 

Digerneset og Breivik, i Fyresvatn for Telemarkrøye AS
a. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Telemarkrøye - lokalitet Breivik i 

Fyresvatn
b. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Telemarkrøye AS - lokalitet 

Digernes i Fyresvatn
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