
Forskrift om endringer i auksjonsforskriften 2020 
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 16. juli 2020 med hjemmel i 17. juni 2005 nr. 79 om 
akvakultur § 5, § 6, § 7, § 9, § 10 og § 33a.  

 
I 
 

I forskrift av 15. mai 2020 nr. 1012 om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med 
matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 
2020)  gjøres følgende endringer: 
 
§ 11 tredje ledd skal lyde:  
 

Registreringen skjer elektronisk på Fiskeridirektoratets nettside. Det er ikke mulig å 
registrere seg på annen måte. Frist for registrering er 21. juli 2020 kl. 23:59. 

  
§ 13 fjerde ledd skal lyde:  

Original bankgaranti sendes med rekommandert brev, som merkes med «Auksjon 
2020», senest 28. juli 2020 til: 
 

Fiskeridirektoratet 
Pb. 185 Sentrum 
5804 Bergen 

 
§ 13 femte ledd skal lyde: 
 

Budgiver skal i tillegg laste opp en elektronisk kopi av bankgarantien senest 28. juli 
2020 kl. 23:59. 

 
 
§ 13 sjette ledd og nytt syvende ledd skal lyde:  
 

For registreringer mottatt av Fiskeridirektoratet innen 1. juli 2020 gjelder: Dersom 
Fiskeridirektoratet ikke har mottatt original bankgaranti 4 uker før auksjonen, men denne 
foreligger elektronisk, ber direktoratet utstederen om originalen og orienterer budgiveren om 
mangelen. Dersom den originale bankgarantien ikke er direktoratet i hende 10 virkedager før 
auksjonen starter, vil budgiveren bli avvist.  

 
For registreringer mottatt av Fiskeridirektoratet etter 1. juli 2020 gjelder: Dersom 

Fiskeridirektoratet ikke har mottatt original bankgaranti 2 uker før auksjonen, men denne 
foreligger elektronisk, ber direktoratet utstederen om originalen og orienterer budgiveren om 
mangelen. Dersom den originale bankgarantien ikke er direktoratet i hende 10 dager før 
auksjonen starter, vil budgiveren bli avvist. 
 

     

II 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

 
 
  



 
Forskrift om endringer i kapasitetsjusteringsforskriften 2020 
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 16. juli 2020 med hjemmel i 17. juni 2005 nr. 79 om 
akvakultur § 5, § 6, § 7, § 9, § 10 og § 33a. 

  
I 

 
I forskrift av 4. februar 2020 nr. 115 om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med 
matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020 gjøres følgende endringer:  

 
Nytt § 5 siste ledd skal lyde:  
 
 Denne bestemmelsen gjelder ikke for departements beslutning 16. juli 2020 om endring 
av fristen for å søke om økt kapasitet etter denne forskriften.  
 
§ 8 første ledd skal lyde:  

 
Søknaden skal sendes senest 24. juli 2020. Det er tillatt å sende søknaden med 

rekommandert brev eller på elektronisk søknadsskjema. Oppmøte hos den enkelte 
fylkeskommune, enten personlig eller med sendemann, er også tillatt. Ved oppmøte skal 
søknaden være mottatt innen 24. juli 2020 kl. 1500. 
 
Nytt § 11 siste ledd skal lyde:  
 

Denne bestemmelsen gjelder ikke for departements beslutning 16. juli 2020 om endring 
av fristen for å søke om økt kapasitet etter denne forskriften.  
 
§ 13 første ledd skal lyde:  
 

Søknaden skal sendes senest 25. februar 2020. Søknader etter § 12 første ledd 
bokstav b kan imidlertid sendes frem til og med 24. juli 2020. Det skal kun sendes en søknad 
per organisasjonsnummer. Det er tillatt å sende søknaden med rekommandert brev eller 
elektronisk. Oppmøte hos fylkeskommunen, enten personlig eller med sendemann, er også 
tillatt. Ved oppmøte skal søknaden være mottatt innen 25. februar 2020. Søknader etter § 12 
første ledd bokstav b må ved oppmøte være mottatt innen 24. juli 2020 kl. 15:00.  

 
§ 15 siste ledd skal lyde: 
  

Dersom søknaden er inngitt innen fristen, men innehar en eller flere mangler, setter 
fylkeskommunen en rimelig frist for oppretting. Fristen skal ikke overstige to uker. Dersom 
manglene ikke rettes innen fristen, avslås søknaden. For søknader mottatt etter 16. juli 2020 
gjelder imidlertid at fristen for oppretting ikke skal overstige en uke.  

 
Nytt § 23 siste ledd skal lyde:  
 

Denne bestemmelsen gjelder ikke for innehaver av tillatelse om har søkt om og fått 
tildelt økt tillatelseskapasitet, basert på en søknad inngitt etter 15. juli 2020.  

 

 

 

II 

Forskriften trer i kraft straks. 

 


