Havfisk ASA
Postboks 876
6001 ÅLESUND

Deres ref

Vår ref

Dato

14/118-

10.02.14

Spørsmålet om aktivitetsplikt i Mehamn
Vi viser til vårt brev til Aker Seafoods ASA av 21. november 2011 og Aker Seafoods ASA’s
svar av 13. desember så. I brevet ba vi om en redegjørelse for selskapets uttalelse om at
vilkåret om aktivitetsplikt knyttet til selskapets ervervstillatelser, ikke omfattet Mehamn.
Aker Seafoods ASA redegjorde for sine synspunkter og bakgrunnen for disse, og mente at
selskapet ikke var pålagt vilkår om å drive industrivirksomhet i Mehamn.
Nærings- og fiskeridepartementet har gjennomgått og vurdert tillatelsen departementet har gitt
Aker Seafoods ASA, nå Havfisk ASA, og de ulike vilkårene knyttet til disse.
Aker Seafoods, og dets datterselskap, har fått ervervstillatelse etter dispensasjonsregelen i
deltagerloven § 6 tredje ledd på grunn av selskapets eierskap og drift av fiskeindustribedrifter.
Foredlingsvirksomhet er det primære, ikke trålerdrift, og derfor ble det satt vilkår om
aktivitet.
Aktivitetsvilkåret lyder som følger:
”Konsesjonene for å drive de aktuelle trålerne er knyttet til bestemt industrivirksomhet og vil
ikke bli tillatt skilt fra denne virksomheten. Ved en eventuell nedleggelse eller reduksjon av
industrivirksomhetene som Aker Seafoods Finnmark AS driver i Finnmark, vil
ervervstillatelsene og torsketrålkonsesjonene for fartøyene som selskapet kontrollerer
gjennom Hammerfest Industrifiske AS og Finnmark Havfiske AS, kunne bli trukket tilbake.
En slik inndragning vil ikke nødvendigvis gjelde trålere/konsesjoner som inntil nå har vært
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eiet gjennom det anlegg som legges ned el. En inndragning vil blant annet bero på hvilke
trålere/konsesjoner som faktisk har levert til det enkelte anlegg.”
Formålet med vilkåret er at eksisterende virksomhet og aktivitet skal opprettholdes.
Vilkåret ble fastsatt i vedtak av 15. februar 2006 hvor det ble gitt tillatelse til reorganisering
av Aker Seafoods ASA sin selskapsstruktur i Finnmark. Denne tillatelsen bygget på den
tillatelsen Aker Seafoods ASA fikk 28. april 2005 til å overta aksjene i West Fish-Aarsæther
AS og Nordic Sea Holding AS. West Fish-Aarsæther AS eide Aarsæther Båtsfjord AS med
anlegg i Båtsfjord og Aarsæther Kjøllefjord AS med anlegg i Kjøllefjord. På disse anleggene
var det fiskeforedlingsvirksomhet, mens driften på West Fish-Aarsæthers anlegg i Vardø,
Wøhni-anlegget, var lagt ned. Nordic Sea Holding AS hadde da Aker Seafoods ASA overtok
aksjene lagt ned driften av sitt anlegg i Mehamn.
I tilknytning til nevnte to prosesser uttalte Aker Seafoods at selskapet ville etablere dialog og
forhandle med lokale samarbeidspartnere om eventuell etablering av komplementære
industriaktiviteter i Mehamn og Vardø, og at konsernet fortsatt ville arbeide videre med
planer om gradvis oppstart av fiskeriaktiviteten i Vardø (Wøhni-anlegget) og Mehamn.
Da tillatelsene ble gitt, og Aker Seafoods ASA overtok anlegget i Mehamn, var det ikke drift
ved dette anlegget. Etter en vurdering av ordlyden i de vedtak som er fattet, må departementet
legge til grunn at vilkåret om aktivitet ikke omfatter virksomhet ved anlegget i Mehamn.
Denne vurderingen gjør ingen endring i de fastsatt leveringsvilkår.
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