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Regjeringen foreslår at
vertskommuner skal få opptil
fire millioner for hver av de 45
oppdrettskonsesjonene som
staten er i ferd med å dele ut.
I utgangspunktet skulle disse
pengene gå til fylkeskommu-
nene som tidligere, men Berg-
Hansen sier det er to årsaker til
at regjeringen har ombestemt
seg.
– Kommuner som legger til

rette for oppdrett synes i noen
tilfeller at de sitter igjenmed for
lite. I tillegg er ikke fylkeskom-
munene involvert i tildelings-
prosessen slik de har vært før.
Nå er det en ekspertgruppe som
bestemmer hvem som får kon-

sesjonene, sier Berg-Hansen til
Adresseavisen.
Fristen for å søke på de såkalt

grønne konsesjonene for lakse-
oppdrett gikk ut sist tirsdag, og
det kom inn til sammen255 søk-
nader på de 45 tillatelsene.

Pris på ti millioner
For 30 av de nye konsesjonene
skal oppdrettselskapene betale
ti millioner kroner i avgift for
hver, mens 15 deles ut etter en
lukket budrunde. Berg-Hansen
regner det som brennsikkert at
alle konsesjonene selges for mer
enn fire millioner kroner, slik at
til sammen180millioner kroner
kan deles ut til kommunene.

Både Høyre og Frp har tidlig-
ere gått inn for at kommunene
skal få konsesjonsavgift, men
Berg-Hansen sier endringen
ikke gjennomføres for å komme
de borgerlige i forkjøpet.
– Regjeringen sa i sjømat-

meldingen at i fremtidige kon-
sesjoner skal mer av inntektene
gå til kommunene. Vi kommer
ikke noen i forkjøpet, men vi
iverksetter regjeringens politikk
litt tidligere, sier Berg-Hansen.

– Mye til forskning
Pengene går til kommunene
som frie midler. På spørsmål om
de ikke heller burde gå til mål-
rettede tiltak for å bekjempe
blant annet luseproblemer og
rømningsfare, svarer statsråden
at det allerede brukes mye pen-
ger på det.
– Vi regnermed at vi vil få inn

betydelig mer enn180millioner,
ogdepengenegår rett i statskas-
sen.Tidligere har praksis vært at
disse pengene har gått til
forskning og utvikling, og det vil
vi fortsettemed, sier hun.
Fiskeri- og kystministeren

sier at regjeringen i tillegg vil

sette igang et utredningsarbeid
for å se om arealavgift til kom-
munene kan være et bedre alter-
nativ enn eiendomsskatt.
– I dag har kommunene an-

ledning til å ilegge oppdretts-
anleggene eiendomsskatt, men
mange føler at inntektene ikke
står i stil med ressursene det
krever.Nå vil vi utrede om areal-
avgift er en bedre løsning, sier
Berg-Hansen.

Etterlenget
Frøya er en av kommunene som
nå kan få ekstrainntekter på
flere millioner kroner fra kon-
sesjonsavgiften. Ordfører Berit
Flåmo (Ap) sier det gir dem
større mulighet til å håndtere
veksten somoppdrettsnæringen
har ført til.
– Vi er en kommune med be-

folkningsvekst, og det krever
flere barnehageplasser, flere
skoleplasser og ekstra norskun-
dervisning. Tilgang på nærings-
areal er også en utfordring for
oss, sier Flåmo.
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180millioner til
oppdrettskommuner
Fiskeri- og kystminister Lisbeth
Berg-Hansen (Ap) legger inn en
avskjedsgave til kommunene i
statsbudsjettet for neste år.

Pengemaskin: Regjeringen
vil kommuner med oppdretts-
anlegg skal få en større del av
kaken. Foto: RUNE PETTER NESS

– Vi er en kommune med
befolkningsvekst.
BERIT FLÅMO , Frøya-ordfører

– Vi iverk-
setter reg-
jeringens
politikk litt
tidligere.
LISBETH BERG-
HANSEN , fiskeri-
og kystminister


