
Felles saksfremlegg til kommunestyrene i Kysten er klar-kommunene 
vedrørende «Konsesjonsvederlag for nye oppdrettstillatelser» 

 
Regjeringen utlyste i 2013 en ny runde for tildeling av grønne oppdrettstillatelser, 
hvor det Fiskeri- og næringsdepartementet la til grunn at et konsesjonsvederlag 
skal tilfalle de kommuner hvor de nye tillatelsene blir lokalisert. 
Tildelingen omfattet 45 nye tillatelser som vil gi til sammen 483 millioner kroner til 
fordeling på landsbasis, tilsvarende et vederlag på 10,7 millioner kroner per 
tillatelse. 
 
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) hvor de fleste av kommunene i Kysten 
er klar er medlem, har prinsipielt uttalt at dette vederlaget burde blitt fordelt blant 
samtlige oppdrettskommuner, etter en fordelingsnøkkel som vektlegger andel av 
produksjonen. 
 
Strategigruppen i Kysten er klar behandlet saken i sitt møte 11.6.2014, hvor en 
fordelingsnøkkel som tilgodeser samtlige kommuner som har oppdrett av laks i 
sjøen lokalisert til kommunen, ble diskutert. 
 
I møtet ble det lagt fram et forslag til fordeling av konsesjonsvederlaget, basert på 
totalt godkjent tilrettelagt produksjonsvolum(MTB) per kommune.  
 

 
 
Strategigruppa ba i møtet i juni administrasjonen om å se nærmere på en mulig 
måte å fordele konsesjonsvederlaget på som kommer alle kystkommunene 
omfattet av Kysten er klar, til gode. 
 
Saken ble lagt fram for Strategigruppen i Kysten er klar på nytt i møte 22.6.2014, 
hvor følgende modell for fordeling av vederlaget for nye oppdrettstillatelser ble 
lagt fram: 
 
 
 

Tilrettelagt MTB

Kommune

Ant 

lok

Godkjent 

biomasse i tonn

Osen 3 14 040                   

Roan 5 16 200                   

Åfjord 8 28 080                   

Bjugn 3 9 360                     

Frøya 31 116 880                 

Hitra 26 92 580                   

Agdenes 1 7 020                     

Snillfjord 7 33 760                   

Hemne 8 23 900                   

Totalt 92 341 820                 



1. Fordeling til samtlige kystkommuner 

20% av vederlaget settes av til en flat fordeling mellom samtlige 
kystkommuner i Kysten er klar-regionen. 

 
2. Fordeling til kommuner med tilrettelagte lokaliteter 

60% av vederlaget settes av til fordeling mellom kommune etter den godkjente 
lokalitetsbiomasse (MTB) i den enkelte kommune per 1.11.2014, ref framlegg 
på møtet i Strategigruppen 21.6.20014 
 

3. Avsetning til regional bruk 
20% settes av til felles bruk for å fremme utvikling av fiskeri- og 
kystsamfunnene i fylket. Midlene vil dermed også kunne brukes i et samspill 
med næringen.  
 
Midlene til regional bruk ble foreslått stilt til disposisjon gjennom henholdsvis 
Fosen Regionråd for kommunene på Fosen og Orkdalsregionen for 
kommunene sør for Trondheimsfjorden. 

 
Hvor mange grønne tillatelser som vil bli tilordnet lokaliteter i Sør-Trøndelag, er 
fortsatt usikkert. Nedenfor vises for eksemplets skyld, en oppstilling av hvordan 
vederlaget fordeles mellom kommunene basert på en tildeling av 4 grønne 
tillatelser. 

 

 
 

Fordeling av konsesjonsvederlag

Vederlag per tillatelse 10 700 000            

Antall nye tillatelser til Sør-Trøndelag 4

Totalt vederlag i Sør-Trøndelag 42 800 000            

Vederlag til 

samtlige 

kommuner - 

20%

Kommuner 

med 

tilrettelagt 

MTB - 60%
Total per 

kommune

Regional bruk - 

20%

Osen 778 182                  1 054 787               1 832 969     

Roan 778 182                  1 217 062               1 995 243     

Åfjord 778 182                  2 109 573               2 887 755     

Bjugn 778 182                  703 191                  1 481 373     

Ørland 778 182                  0 778 182         

Rissa 778 182                  0 778 182         

Agdenes 778 182                  527 393                  1 305 575     

Snillfjord 778 182                  2 536 296               3 314 478     

Hemne 778 182                  1 795 542               2 573 723     

Hitra 778 182                  6 955 282               7 733 464     

Frøya 778 182                  8 780 874               9 559 056     

Total 8 560 000              25 680 000            34 240 000   8 560 000                

4 280 000                Fosen Regionråd

4 280 000                Orkdalsregionen



 
Strategigruppen fattet følgende vedtak i saken:  
 

Strategigruppen gir sin tilslutning til den framlagte modell for fordeling av 

konsesjonsvederlag for tildeling av de grønne oppdrettstillatelsene som 

tildeles i 2014. Strategigruppen presiserer at dette gjelder tillatelser hvor fisken 

plasseres i lokaliteter i Sør-Trøndelag. 

Strategigruppen ber administrasjonen i samråd med marin faggruppe i 

fylkeskommunen, utarbeide et felles saksframlegg, forslag til vedtak i saken 

samt utkast til avtale mellom kommunene, som sendes til behandling i 

kommunestyret i den enkelte kommune i Kysten er klar Det presiseres at 

behandlingen i kommunene må være ferdig innen 1. november 2014. 

 
Etter at avgjørelsen om tildeling er avklart og vederlaget som tilfaller sørtrønderske 
kommuner er klart, setter kommunene seg sammen og sørger for fordeling av 
midlene etter den modell som er vedtatt og inngåtte avtale mellom kommunene, jfr 
vedlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret i XX kommune slutter seg til modell for fordeling av vederlag for 
tildeling av grønne oppdrettstillatelser i 2014, slik den ble vedtatt i Strategigruppen i 
Kysten er klar 26.8.2014. 
Basert på denne fordelingsmodellen, gis ordfører fullmakt til å signere avtale mellom 
kommunene i Kysten er klar, for fordeling av konsesjonsvederlag for grønne tillatelser 
i Sør-Trøndelag.  
 

 

 

 

  



Avtale 
vedrørende fordeling av konsesjonsvederlag for tildeling av 

grønne oppdrettstillatelser i 2014 
mellom  

kommunene i Kysten er klar 
Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Agdenes, Snillfjord, 

Hemne, Hitra og Frøya 
 
 
 

Kommunene i Kysten er klar er enige om en fordeling av konsesjonsvederlag ved 
tildeling av grønne oppdrettstillatelser i 2014, etter «Forskrift om tildeling av løyve til 
havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013»,(grønne 
tillatelser) etter den modell som ble vedtatt i Strategigruppen i Kysten er klar 
26.8.2014, senere godkjent i det enkelte kommunestyre i hver kommune. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jørn Nordmeland  Jan Helge Grydeland  Vibeke Stjern 
      Osen kommune           Roan kommune    Åfjord kommune 

 
 
 
 
 

Arnfinn Astad  Hallgeir Grøntvedt   Ove Vollan 
  Bjugnkommune        Ørland kommune   Rissa kommune 

 
 
 
 
 

Oddvar Indergaard  Anders Krokstad  Ståle Vaag 
     Agdenes kommune                  Snillfjord kommune    Hemne kommune 

 
 
 
 
 

Ole Haugen   Berit Flåmo 
       Hitra kommune       Frøya kommune 

 
 


