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Disposisjon 

• Historikk 

• Fakta om akvakulturnæringen i Troms 

• Næringas betydning, ringvirkninger 

• Fylkeskommunens rolle i forvaltning og utvikling av 
næringen 

• Status kommunale kystsoneplaner 

• Havbruksstrategi for Troms 

• Finansiering? Vederlagsmidler/arealavgift? 
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Intet er nytt under solen 

• I forslaget til Statsbudsjett for 2001 - forslag om å auksjonere 
konsesjoner 

• Dette falt på steingrunn - noe som munnet ut i et høringsnotat fra 
Fiskeridepartementet 21. 12. 2000. 

• Her ble det foreslått hjemmel for å ta vederlag ved tildeling av 
konsesjoner laks/ørret 

• Også arealavgift og andre særavgifter var omtalt i høringsnotatet  
• Mye vann er rent i havet siden den gang og mye fisk er produsert. 

Hovedaktørene er stort sett de samme. Det samme er 
hovedargumentene 

• Moralen må være: Løpet er aldri kjørt!! 
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Kartet viser havbruksnæring og tilknyttet leverandørindustri sin totale andel av privat sysselsetting i kommunene i Troms 
(Kilde: Nofima 2012 og PANDA) 

 



Fylkesordføreren i Troms 

 

Regional utviklingsaktør 

Det regionale utviklingsarbeidet skjer innenfor rammen av nasjonal politikk, men 

skal fange opp det spesielle i regionens egen situasjon, de mulighetene 

som finnes, og de spesielle utfordringene som må møtes (Fylkesplan for 

Troms 2010-2013)  

• Forvaltningsreformen medførte ansvar og myndighet for akvakultur  

• Fylkeskommunens har flere roller tilknyttet havbrukssektoren 

 Forvaltningsmyndighet 

 Innsigelsesmyndighet 

 Regional planlegger 

 Tilrettelegger - næring 

 Påvirker - politisk 

 



Fylkesordføreren i Troms 

 

Søknadsbehandling 
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Næringsretta strategi 

-Utarbeidet i tett samspill med kommunene. 
 

-Havbruksstrategi vedtatt i fylkestinget i juni 2013. 
 

-Finansieringen av tiltak forutsatt av vederlagsmidlene. 
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Del av vedtak i Troms fylkesting til 

høringen om Gullestad-utvalgets rapport: 
• Fylkestinget vil bemerke at revisjon av kommunale planer for kystsonen og 

tilrettelegging for akvakultur er nøkkelfaktorer for å kunne gjennomføre store 
deler av utvalgets forslag. En forutsetning at kommunenes og 
fylkeskommunenes tilrettelegging for akvakultur i sjø gir økonomiske 
ringvirkninger lokalt/regionalt.  

  
• Fylkestinget konstaterer i denne sammenheng at eiendomsskatteordningen 

for sjøbaserte akvakulturanlegg slik den er i dag gir lite igjen til kommunene. 
Fylkestinget går derfor inn for at det innføres ei arealavgift for 
havbruksnæringen som skal gå til vertskommunene. Og at vertskommunene 
skal få kompensert for sine utgifter med å tilrettelegge areal for 
havbruksnæringen. 

  
• Fylkestinget vil videre på nytt fremme Troms fylkeskommunes syn om at 

vederlag for nye tillatelser/vederlag for økning i MTB på eksisterende 
tillatelser, må tilfalle den regionen kapasitetsøkningen vil ligge i. 
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Foto Lerøy Aurora AS 
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Arealavgift vs. vederlagsmidler? 

• Fylkestingene i Nordland, Troms og Finnmark har gått inn for at 
det må innføres arealavgift for havbruksnæringen. 

• Avgiften skal være kompensasjon til vertskommunene for 
utgifter med å tilrettelegge areal for havbruksnæringen. 

• En slik ordning bør ta utgangspunkt i hvor mye biomasse og areal 
det enkelte selskap har disposisjonsrett over i vedkommende 
kommune. 

• Tilfeldige engangsutbetalinger slik det legges opp til nå, vil være 
en uheldig måte å kompensere kommunene (noen får, mens 
andre blir fri?). 
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Klargjørende konklusjoner 
 Kommunene har en viktig og ressurskrevende oppgave som krever forutsigbarhet for å sikre en 

bærekraftig og lønnsom utvikling av havbruksnæringen. Engangsutbetalinger av 
konsesjonsvederlag ved hver tildelingsrunde vil være en ustabil og uforutsigbar finansiering av den 
betydelige rollen kommunene har som tilrettelegger av infrastruktur og areal i kystsonen. 

  
 Fylkeskommunene har fått tildelt forvaltningsansvaret for å gi lokalitetstillatelser til laks og ørret 

etter akvakulturloven. Fylkeskommunene har dessuten en viktig oppgave med å koordinere og 
gjennomføre plan- og utviklingsprosesser overfor kommuner og næringslivet med sikte på å styrke 
næringens utviklingsmuligheter og ivareta kystbefolkningens interesser. 
 

 Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner mener at en betydelig andel av vederlaget for 
konsesjoner i den grønne tildelingsrunden fortsatt skal tildeles fylkeskommunene. Kommunene 
kan sikres en andel ved at statens andel reduseres tilsvarende.   
 

 Fylkeskommunene ønsker også at regjeringen utreder mulighetene for innføring av arealavgift i 
havbruksnæringen. Denne kan sikre kommunene en forutsigbar inntekt til finansiering av det 
betydelige ansvaret kommunene har for tilrettelegging for havbruk, fiske og øvrig sjøbasert 
virksomhet i kystsonen. 

 
 Dette  ble framført fra de tre nordligste fylkeskommunene for Næringskomiteen nå nylig, spesielt i 

forhold til den «grønne runden», men er og Troms fylkeskommunes generelle og prinsipielle 
tilnærming. 
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TAKK FOR MEG 

Takk for meg 

Høringsuttalelsen fra Nordland, Troms og 
Finnmark fylkeskommuner 
 
www.tromsfylke.no – Vederlag for 
havbrukskonsesjoner 

http://www.tromsfylke.no/Nyheter/tabid/703/ArticleId/3971/Vederlag-for-havbrukskonsesjoner-3971.aspx
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