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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. 
 



Kommunen som tilrettelegger 

 
1987 * Tilsetting av oppdrettskonsulent 
1988   * Etablering av Finnmark Stamfiskstasjon AS 
 * Kommunen gjennomfører lokalitetsundersøkelser 
 * Kommunal utviklingsplan for havbruksnæringen. 
1990 * Etablering av smittehygieniske soner mellom aktørene. 
1991 * Kommunal fiskeveterinærtjeneste  
 * Kystsoneplan med egne oppdrettsområder 
2001 * Utvidelse av arealer til oppdrett i arealdelen fra 2001 
2009   * Føring til arealdelen – ikke større volum i Altafjorden 
2011 * Større lokaliteter vedtatt i arealdelen 2011 
 
 
 

 
 



Utviklingstrekk 

• Fra lokalt til nasjonalt eierskap. 

• 3 slakterier nedlagt – ett igjen i dag 

• Store investeringer i sjøanleggene 

• En aktør investerer i nytt slakteri / foredling 

• Næringa ønsker større volum og areal 

• Kommunen ønsker ikke volumøkning pr i dag 

 



Forventninger til oppdrettselskapene 

* Ringvirkningene må oppveie for miljørisikoen ved å være 
vertskap for næringa. 

* Selskapene må aktivt bidrar til utvikling av lokal 
leverandørindustri 

-lyspunkt: en aktør har bidratt til kassefabrikk i Alta, samt lokalt eid 
brønnbåt i regionen. 

Selskap med verdiskapning på 300 millioner i Altafjorden legger 
igjen 6 mill. til lokalsamfunnet i form av tjenestekjøp, skatter og 
avgifter.  

Alta Kommune får 201.000,- i eiendomsskatt fra 
oppdrettsnæringen. 

Tilstrekkelig ringvirkning og oppveiing for infrastruktur og risiko? 

 



Hva må til for fremtidig samhandling 
kommune/havbruksnæring? 

• Regjeringen må gi kommunene økt grad av råderett over 
egne sjøarealer 

 

• Forskningsarbeidet må intensiveres for å sikre næringen mot 
lus og rømning 

 

• Det må innføres arealavgift/ressursavgift som insitament for 
videre tilrettelegging for havbruksnæringa. 

 

• Konsesjonsavgiftene som i dag tilfaller 
staten/fylkeskommunen, må overføres til kommunene. 



Konklusjon 

 
Alta kommune har gjort en solid innsats for utvikling av en bærekraftig 
oppdrettsnæring  

 

Utviklingen av oppdrettsnæringen er pr. i dag balansert med hensynet til å 
bevare villaksen og øvrige fiskeriinteresser 

 

Alta kommune ønsker på nåværende tidspunkt ikke økt oppdrettsvolum i 
Altafjorden 

 

Takk for meg  

 


