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Om Nettverk fjord- 
og kystkommuner 

• 55 kommuner fra 
Tvedestrand i sør til 
Nordkapp i nord 
 

• Etablert i 2009 
 

• Tverrpolitisk 
 

• En av hovedsakene for 
nettverket er 
«arealavgift» og 
konsesjonsavgift 
 



Erkjennes kystens betydning for verdiskaping ? 
 

Står vi fortsatt med lua i handa – eller forventes det at vi skal gjøre det ? 



 
Kulturminner, 
tradisjon og 

historie 

Mulighetene og utfordringene i kyst- og strandsonen 
- De mange kryssende interesser, de mange avveininger, meninger og konflikter 

 
Naturvern 

 
Miljøvern 

 
Fiskerinæringa 

Turisme og fritid… 
det gode liv 

 
Kommunikasjoner, transport og farleder,  

 
 

Havbruk - Fiskeoppdrett 
 

Havbruk..- vindmøller 

 
Landbruksnæringa 

http://www.allposters.no/-sp/Pair-of-Guernsey-Cows-Bos-Taurus-Wisconsin-USA-plakater_i2634183_.htm
http://www.fotoarkivet.info/Photography/BILDER-FRA-NORGE/Fiskeri-Fiskefartøy-Kystfiske/4955769_mdG6bS


 

 Sjømat 2025 – hvordan skape 
verdens fremste 
havbruksnæring  

«Norge har, gjennom naturgitte forutsetninger som rent vann, god 
vannutskifting og en lang kystlinje svært gode forhold for 
havbruksaktivitet. Innenfor grunnlinjen har Norge hele 90 000 km² 
sjøareal. Grunnlaget og mulighetene er til stede for en svært effektiv 
produksjon av sjømat. At produksjonen skjer på gode og egnede lokaliteter 
og på miljøets premisser er en forutsetning for videre utvikling og vekst i 

havbruksnæringen. Det innebærer at myndighetene må sette av 
mer areal til havbruk, og gjøre det lettere å få tilgang til de 
beste egnede lokalitetene  « 
(min understreking).  
 

Juni 2012 

«Etter FHLs mening har vi i Norge grunnlag for å øke produksjonen slik at en 

 i 2025 produserer 2,7 millioner tonn laks og ørret.» 



Kapitaltilgangen – begrensende vekstfaktor ? 

Dette, alene, bør kunne finansiere en vekst som tilsvarer 
 opp mot en dobling av dagens produksjonsvolum 



I erkjennelsen av at det er biologien og arealtilgangen  
som er de mest bestemmende vekstfaktorer: 



Vi gjør jobben vår, og vi tar kostnadene,  
som tilretteleggere i et bærekraftig perspektiv 



Hvor går inntektene i dag? 

 
• Staten: 485 mill.kr 

(forrige konsesjonsrunde) 
 

• Fylkene:195 mill.kr 
              (forrige konsesjonsrunde) 
 

• Kommunene: 10-23 mill.kr 
– Utelukkende fra eiendomsskatt på 

fysisk anlegg i sjø 
 
 
 
 
Kilde: Nofimas rapport 18/2012 og Prop. 1 S. 
2009-2010 

 



Forslaget i Statsbudsjettet 2014 

• Andel på 4 mill pr stk av vederlaget for nye 
konsesjoner 

– Utgjør 180 mill. kr til vertskommunene 
for nye oppdrettsanlegg 

– Andel vederlag «til berørte kommuner» ? 
 

• Kommunene forventet endringer i  

      tilleggsproposisjonen 

 

• Forventer nå nærmere avklaringer og 
presiseringer i stortingets behandling 
 

• Arealavgift foreslått utredet – NFKK vil være 
med på utredningen 

 
 



I tillegg registreres: 
 
• Høringer om MTB: 
- Fra maks tillatt til rullerende… 

 
• Uansett: 
    - det handler om utvidelse av rettigheter i    
      den kommunale sjøallmenningen 
    - med større effekt enn de 45 nye  
      konsesjonene ? 
    - understreker behovet for snarlige avklaringer 
       ift kommunenes andel og muligheter 



Tema:  
Ny regjering – hva betyr det for kystkommunene ? 

Vi er glad for alle dere som har takket JA til å 
bidra i dag og i morgen 

 

Nå er vi spente  

på presentasjonene… 


