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Innspill til utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø 
av laks, ørret og regnbueørret i 2018 
 
Norsk Industri er enige i hovedprinsippene som ligger til grunn for det nye systemet for 
kapasitetsjusteringer for havbruksnæringen, der lusestatus skal avgjøre hvorvidt det skal 
tillates vekst i et produksjonsområde. Vi forutsetter derimot at de benyttede modellene 
og målemetodikkene kontinuerlig utvikles. Det er avgjørende at næringen har 
forutsigbare vilkår som er basert på objektive kriterier.   
 
Selv om fordelingen mellom økt kapasitet på eksisterende biomasse og auksjon ikke er en 
del av høringen, vil Norsk Industri benytte muligheten til å påpeke at fordelingsnøkkelen 
bør endres ved neste tildelingsrunde i 2019.  
Dagens ordning har gitt 2 % økning på eksisterende tillatelser i grønne områder, i tillegg 
til eventuell vekst jf. unntaksregelen. Den resterende andelen av den totale veksten på   
6 % skal nå auksjoneres bort. Det betyr at aktører som i dag har bidratt til å fargelegge 
produksjonsområdet grønt vil premieres i mindre grad enn hva trafikklyssystemet burde 
legge opp til. 
Norsk Industri mener at departementet bør endre fordelingsnøkkelen ved neste tildeling, 
slik at det gis mulighet for at selskaper i grønne områder kan øke sin kapasitet med 4 % 
på eksisterende biomasse. Den resterende andelen av veksten bør lyses ut på auksjon.  
 
Norsk Industri noterer seg at departementet mener den foreslåtte modellen er den minst 
kompliserte modellen. Tilbakemeldinger fra aktører i næringen peker derimot på at det 
kan være krevende å gjennomføre denne type auksjon for store aktører med interesser i 
svært mange produksjonsområder. Departementet omtaler også behovet for 
prøveauksjoner, opplæringskostnader etc., og Norsk Industri stiller derfor spørsmål ved 
om departementet ikke burde lagt opp til auksjonsformer departementet og aktørene 
tidligere har erfaring fra.  
 
 
De øvrige forslagene: 
Norsk Industri viser til at departementet anslår at kostnadene for å stille en bankgaranti 
vil kunne være omfattende. I tidligere tildelinger har det fra myndighetenes side vært stilt 
krav om at deltager skal kunne dokumentere sin betalingsevne. Slik dokumentasjon kan 
for eksempel være lånetilsagn eller en erklæring på betalingsevne fra bank.  
Norsk Industri mener kravet om bankgaranti er unødvendig fordyrende for aktører som 
ønsker å delta i auksjonen, og mener derfor at kravet bør erstattes med tidligere 
benyttede dokumentkrav for betalingsevne.  
 
Departementet foreslår at kapasitet som ikke blir solgt i en første auksjon enten kan 
selges umiddelbart i etterkant ved å avholde en ny auksjon eller evt. holdes tilbake til en 
senere tildelingsrunde. Norsk Industri mener at usolgt kapasitet bør tilbys de som har 
deltatt i den opprinnelige budrunden slik at man forsikrer seg om at kapasiteten blir tatt i 
bruk. 
I tillegg til det økonomiske vederlaget (oppnådd auksjonspris) mener Norsk Industri at 
forhold relatert til samfunnsnytte og bærekraft også bør ha betydning og at det stilles 
strenge kompetansekrav til budgivere.  
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