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HØRING - FORSLAG TIL INNRETNING AV HAVBRUKSFONDET  
 
Kommunestyret i Alta behandlet i møte 02.02.16 «Høring om innretning av havbruksfond» 
og vedtok følgende uttalelse: 
 
Alta kommune er positiv til at det etableres havbruksfond, men ønsker først og fremst at det 
innføres arealavgift som tilgodeser den enkelte kommune som allerede har avsatt arealer til 
oppdrettsformål. Innføring av arealavgift er nødvendig for å gi kommunene forutsigbare 
inntekter som er uavhengig av vekst i næringen. 
  
Det er viktig at å sette strenge krav til oppdrettsnæringen. Det er kun gjennom strengere 
krav vi kan få utviklet en bærekraftig oppdrettsnæring i forhold til miljø, sunne fjorder og for 
å ta vare på villaksen.  
 
Veksten i havbruksnæringen må være miljømessig bærekraftig, derav også krav om at 
veksten må komme i lukkede anlegg. Eller med anlegg med teknologi som har samme 
egenskaper som lukkede anlegg i form av å sikre rømming, unngå problemer med lakselus og 
i forhold til å minimere forurensning. 
  
  
For øvrig har Alta kommunen følgende innspill til innretningen av fondet: 
  

1. Det etableres et havbruksfond for hvert produksjonsområde. 

2. Inntektene fra salg av produksjonsrettigheter fordeles i sin helhet på kommunene i det 
aktuelle produksjonsområdet. 

3. Lokalitets- MTB brukes som fordelingsnøkkel ved utbetaling fra fondet til kommunene 
innenfor produksjonsområdet. 

4. Inntektene fra fondet fordeles til kommunene umiddelbart etter at salgsvederlaget for 
produksjonsveksten er mottatt. 
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5. Statens skal ikke ha andel av havbruksfondet. Havbruksfondet er statens virkemiddel for å 
skape vekst i havbruksnæringen og det er urimelig at staten skal ha andel av fondet hvor 
aktiviteten utelukkende utøves i distriktene. 

6. Fylkeskommunene skal ikke ha utbytte fra havbruksfondet. Fylkeskommunen er myndighet i 
forhold til lokaliteter, vekst og konsekvensutredninger. Dersom fylkeskommunen også skal 
ha «provisjon» for veksten, kan det reises spørsmål om dette er tilfredsstillende 
forvaltningspraksis. 

7. Innføring av arealavgift er nødvendig for å gi kommunene forutsigbare inntekter 
fra havbruksnæringen, og samtidig sikre at kommuner som ikke kan ta ut vekst blir sikret et 
tilfredsstillende inntektsgrunnlag. Det vises i den forbindelse til kommunens ansvar for å 
sikre utbygging av nødvendig infrastruktur. 
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