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SVAR - HØRING  
 
Adminstrasjonen i Alta kommune har vurdert høringsdokumentet « Forslag til regelver for å 
implementere nytt system for kapasitetsjustering i lakse- og ørretoppdrett» og har følgende 
merknader: 
 
For Alta kommune er det en forutsetning at vekst i havbruksnæringen skal være miljømessig 
bærekraftig.  Summen av departementets forslag til ordninger og unntaksbestemmelser for 
å imøtekomme næringas ønske om fleksiblitet, vil svekke den miljømessige hensikten med 
ordningen. 
 
Alta kommune konstaterer at regelverk og reguleringer av næringen begynner å bli svært 
komplisert og omfattende både for næringsaktørene, for forvaltnings- og 
tilsynsmyndighetene og ikke minst for samfunnet for øvrig.  Alta kommune mener den 
foreslåtte ordningen vil føre til betydelig mer byråkratisering, en mer komplisert forvaltning 
og mindre forutsigbarhet. 
 
Dersom ordningen skal fungere etter hensikten, må de modeller og inngangsdata som skal 
danne grunnlag for vurderingene være robuste og pålitelige.  En kritisk faktor er om 
rapporterte luseverdier og biomassetall fra oppdretterne reflekterer de faktiske forhold.  
Muigheten til økning eller reduksjon av produksjonen er direkte knyttet til dette, og 
muligheten til å fremstille lusesituasjonen som bedre enn den er, er tilstede. Tilliten og 
systemet betinger at det tilføres økte ressurser og utvikles effektive kontroll-  og 
sanksjonsordninger, noe som vil medføre betydelig økte kostnader. 
 
Alta kommune mener adgangen til utstrakt flytting av kapasitet mellom 
produksjonsområder vil øke behovet for nye lokaliteter og utløser et press for mer areal til 
oppdrettsformål, et større potensiale for konflikter og utfordringer relatert til  
planlegging av kystsonen. 
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Alta kommune mener det må legges sterke begrensninger på forslaget om anledning til 
flytting av produksjonskapasitet inn i «grønne» områder.  Uten vesentlige begrensninger på 
en slik adgang, vil det genereres et behov for lokaliteter i flere produksjonsområder for å 
kunne være mest mulig fleksibel. Dette vil bidra til et økt press på allerede begrendsede 
arealer i kystsonen. 
 
Alta kommune er imot at det skal kunne flytte produksjonskapasitet til et hvilket som helt 
produksjonsområde i landet. Dette vil legge opp til en flytting av produksjonskapasitet 
nordover hvor lusenivåene er vesenlig lavere enn lengere sør. Slik flytting må kun tillates fra 
et produksjonsområde hvor tillatelsen er hjemmehørende og eventuelt til nærmeste 
tilgrensende produksjonsområde innenfor samme fylke. 
 
Alta kommune er positiv til at laksetildelingsforskriften § 34 bør opphøre. Den har gitt 
utfordringer både for forvaltning og næringsaktører. Imidlertid har regelen også fungert som 
en begrensning på hvor mange lokaliteter en aktør kan ha, og slik sett fungert etter det som 
opprinnelig var hensikten – nemlig å oppnå en effektiv arealbruk og hindre unødig 
beslaglegging av lokaliteter. Nå foreslås regelen fjernet uten å erstattes av noe.  Uten en 
konkret og lovhjemlet begrensning å vise til, blir det vanskelig å sikre at arealene utnyttes 
effektivt. 
 
Alta kommune konstaterer at forslaget vil medføre størst fleksiblitet for aktører med 
lokaliteter og tillatelser i flere og tilgrensenden produksjonsområder. Slike aktører har i dag 
ofte fleksiblitet gjennom interregionalt biomassetak og/ eller konsernbiomasse, og får dette 
videreført i denne nye ordningen. Ordningen kan slik sett virke konkurransevridende. 
 
Alta kommune viser til at departementet forslår å gi næringen ytterligere fleksiblitet – enten 
ved å lette kravet for å få interregionalt biomassetak eller ved en generell adgang til 
interregionalt biomassetak. Med bakgrunn i at videreforedlingsvirksomhet står for mange 
viktige arbeidsplasser i kystdistriktene, må kravet om videreforedling av minimum 25% av 
fisken stå fast. 
 
Alta kommune er kristisk til departementets forslag om unntak fra handlingsregelen, men 
ser imidlertid at produksjonsområdene fortsatt er relativt store, og at det følgelig kan være 
grunnlag for unntaksbestemmelser. Departementet mener alternativ 1-3 vil representere 
produksjonsområder hvor lusestatusen er så god at produksjonen kan økes. Dersom 
oppdretterne skal stimuleres til å begrense lusenivåene mest mulig, bør man sette strenge 
unntakskriterier og velge ett av alternativene 1 – 3. 
 
Alta kommune registerer at departementet i forslaget legger opp til en flytting av oppgaver 
som i dag tilligger fylkeskommunen til fiskeridirektoratet.  Alta kommune ser utfordringer i 
dette, og mener at forutsetningen for en vellykket innplassering og innfasing av ordningen 
som helhet vil svekkes dersom det ikke tillegges føringer om dialog og koordinering med 
fylkeskommunen og øvrige sektormyndigheter. 
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Med vennlig hilsen 
Alta kommune 
 
Jørgen Kristoffersen 
Næringssjef 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
 
Kopi til: formannskapet, her. 
 
 
 


