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Kommunen som tilrettelegger 

Alta kommune så tidlig at oppdrettsnæringa ville bli ei viktig 
næring for utvikling av nye arbeidsplasser i distriktene.  

 

Kommunen tok derfor noen viktige grep for å legge til rette 
for etablering av oppdrettsnæringa. 

 

1987: Ansatte oppdrettskonsulent 

1990: Etablering av smittehygieniske soner mellom aktørene 

1991: Kystsoneplan med egne oppdrettsområder 

2001: Utvidelse av arealer til oppdrett  

2009: Føring til arealdelen – ikke større volum i Altafjorden 

2011: Større lokaliteter vedtatt i arealdelen 2011 – med 
forutsetning 
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Alta vil – og Alta vil ha vekst! 

 

• Men den må være bærekraftig og bygget på forutsigbarhet, åpenhet, tillit 

og respekt 

 
– For første gang på 20 år har en oppdretter nå varslet kommunen om at det har vært en 

uønsket hendelse som kan ha forårsaket rømming! 

 

• Forskning på miljøkonsekvensene av oppdrettsnæringen som grunnlag for 

vurdering av økt volum i Altafjorden 

 

 



| ALTA KOMMUNE 03.12.2013 4 

Nasjonal  

laksefjord 

 

 

Midlertidig sikringssone  

innført i 1989. 

 

Vedtak om nasjonal  

laksefjord i 2007. 

 

Sterke begrensninger for oppdrettsnæringen: 
– Konsesjoner måtte flyttes ut  

– Strenge restriksjoner for slakterivirksomheten. 
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Noen utviklingstrekk 

• 1991 = Fem selskap med lokalt eierskap  

• 2013 = Tre selskap med nasjonal/internasjonalt eierskap. Globalt marked. 

 

• Næringa ønsker å øke produksjonen 

• Næringa ønsker større arealer, men ikke nødvendigvis flere lokasjoner. 

• Direkte sysselsetting ca. 200 årsverk. 

• Grieg investerer tungt i kommunen, også på landsiden (adm, produksjon) 

 

• Synergier 
– Kassefabrikk 

– Rederi – brønnbåt/frakt 

– Arges (tidligere Polyfemos) 

– Rørlegger og elektriker 

– Transport 
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Kommunal tilrettelegging 

 

Kommunen har tilrettelagt infrastruktur i form av : 

 

• Oppdrettsområder i arealdelen – 25 km2. 

• Industriarealer (bl.a. Møllenes 2014) 

• Vannverk 

• Kaianlegg 

• Fergekaier  
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Nyhetsbildet om oppdrettsnæringa...... 
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Alta vil  

• Må bli slutt på rømming av laks som det tilsynelatende ikke finnes eiere 

til! 
– Det finnes bare en løsning – INDIVIDMERKING AV FISKEN 

 

– Landbruket gjør det: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Da må havbruksnæringa også få det til! 
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Ha ei bærekraftig utvikling  

av havbruksnæringa basert på: 
– Hensynet til villaksen 

– Miljø 

– Bedriftsøkonomisk avkastning 

– Samfunnsøkonomi 

 

 

For å få dette til må vi ha åpenhet og tillit: 
– Åpenhet når uhellet er ute 

– Tillit til at oppdrettsaktiviteten drives i samsvar med gjeldende lovverk 

Alta vil.... 
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Alta vil…. 

• Ha ringvirkninger i form av arbeidsplasser og økt lokal verdiskaping 

 

• Alta kommune tilrettelegger nytt industriareal på 50 DAA spesialdesignet 

for prosessanlegg til Grieg Seafood Finnmark AS. 

 

 

 

 

 

 

 

• Kommunestyret har godkjent investeringsramme på 100 mill kr.  
– Utfylling i sjø starter i februar 2014 – usikkert om slakteriet bygges 

 

 



| ALTA KOMMUNE 03.12.2013 12 

Alta vil ikke.... 

•  være vertskap for bare merder 
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På kollisjonskurs? 

• Selskap med verdiskaping på 300 mill kr i Altafjorden legger igjen           

6 mill kr til lokalsamfunnet i form av tjenestekjøp, skatter og avgifter. 

 

• Alta kommune får kr 201.000.- i eiendomsskatt fra oppdrettsnæringa. 

 

• Er dette tilstrekkelig for å dekke opp slitasjen på infrastruktur og risiko 

forbundet med å være vertskap for bare merder?  
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Grønne konsesjoner  

– statlig snikinnføring av volumøkning 

• 10 grønne skal tildeles i Finnmark 
– selskapene søker om 26 i Finnmark 

– Statskassa innkasserer 100 mill. kr på disse konsesjonene i Finnmark 

 

• 10 grønne betyr økning av MTB med  9450 tonn 
– 1 eksisterende konsesjon veksles inn i 2 grønne. 

– Har vi arealer til denne økningen – og vil vi ha den? 

 

 

• Kriterier for tildeling av grønn konsesjon 
– nye teknologiske eller driftsmessige som reduserer problematikk tilknyttet rømming og 

lakselus. 

– Alle anlegg skal være sertifisert fra 01.01.2013 

– Finnes denne teknologien – og hvorfor er den ikke tatt i bruk for lengst? 
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Alta vil… – ha sjølråderett! 

• Kommunene bestemmer størrelsen på oppdrettsarealene. 

 

• Oppdrettsvolumet bestemmes av fylkeskommunen eller 

fiskeridirektoratet. 
- Kommunens standpunkt  om begrenset volumøkning blir ikke hørt! 

 

• Bør oppdrettskonsesjonene knyttes til krav om ilandføring, slakting og 

foredling innenfor et geografisk område? 

 

• Skal oppdrettskonsesjonene være evigvarende? 
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o6 krever konsesjonsinntekter 

• Krever omfordeling av oppdrettskonsesjoner 

• Ordførerne i de seks største kommunene i Nord-Norge fremmet et felles 

krav om en omfordeling av inntekter fra oppdrettskonsesjoner 
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Avgifter – hva er rimelig? 

• Vi har 25 km2 oppdrettsareal. Dersom et gårdbruker hadde festet 

samme areal ville årlig arealavgift blitt 1 mill kr.  Kanskje ikke helt 

urimelig om det samme også skulle gjelde for oppdrettsnæringen. 

 

• Avgift på MTB – er det mer interessant? 

 

• Ressursrente (innført på Island) – komplisert, men mulig. 

 

• Konsesjonsavgiftene må tilfalle kommunene i sin helhet!  
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Oppsummert – Alta hva nå? 

 

* Vil ha slutt på eierløs oppdrettsfisk på rømmen. Fisken må merkes! 

 

* Ja takk til økt volum dersom det er miljømessig forsvarlig  

   og gir flere arbeidsplasser i Alta 

 

* Økt forskning innenfor miljøproblematikk tilknyttet oppdrett / villaks 

 

* Konsesjonsavgiftene må i sin helhet tilfalle kommunene 

 

* Arealavgift er interessant, men kanskje avgift på biomassen er bedre? 

 

* Kommunene må få avgjøre biomassen  

 

* Arealbruk i kommunens hender?  

 

 

Oppdrettsnæringens fremtid i vår kommune kan settes på spill 
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