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Horing - Forslag til innretning av havbruksfondet. Uttalelse fra Aure
kommune.
Vedlegg
1 VS: Høringssvar Havbruksfondet
2 Høringssvar Havbruksfondet
3 Høring - Forslag til imiretning på havbruksfondet
Saksopplysninger
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut til høring forslag til innretning på havbruksfondet.
Gjennom havbruksfondet legger høringen opp til at vederla et for n e konses'oner og utvidelser
for ny produksjonskapasitet skal tilfalle kommunene, fylkeskommunene og staten.
Aure kommune er medlem i Nettverk for Kyst- og Fjordkommuner. Organisasjon har utarbeid en
felles uttalelse som de tilrår at medlemskommunene støtter.
Det vises til vedlagte høringsforslag for detaljer omkring forslaget.
Vurdering
Rådmannen innstiller på at Aure kommune vedtar å slutte seg til uttalelsen fra Nettverk for Kystog Fjordkommuner.
Det er i forslaget drøftet og redegjort for økonomiske uttellinger for kommunen ved ulike
innretninger av Havbruksfondet. Det er viktig å understreke at om fondet kapital betinger at det
tildeles nye oppdrettskonsesjoner som forutsetter at det søker betaler vederlag for. Nøkkel for
fordeling av andel til kommunen tar som utgangspunkt det som er omtalt som lokalitets-MTB.
MTB uttrykker Maksimal Tillatt Biomasse på en lokalitet for kommersielle tillatelser til oppdrett
av laks, ørret og regnbuørrret.
MTB på lokalitetsnivå er et uttrykk for hvilken miljømessig bæreevne en lokalitet er klarert for
og må ikke forveksles med MTB på konsesjonsnivå, som er en tillafplse som gir innehaveren rett
til å produsere.
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Ved å legge til grunn lokalitets-MTB gir det til en viss grad uttelling for kommuner som Aure,
som over tid har lagt til rette for oppdrett av anadrome (laks, ørret og regnbuørret) arter i sjø, det
er med andre ord en viss rimelighet i det slik sett.
Aure kommune bør i tillegg til å slutte seg til uttalelsen fra Nettverk for kystkommuner,
understreke viktigheten av at det er tildelt lokalitets-MTB som skal være beregningsgrunnlaget
og ikke kun lokaliteter som er bruk.
Rådmannens innstilling
Aure kommune slutter seg til fellesuttalelsen fra Nettverk for Kyst- og fjordkommuner som sin
uttalelse til forslag til innretning på havbruksfondet.
I tillegg vil Aure kommune understreke viktigheten av at det må være tildelt lokalitets-MTB som
skal være beregningsgrunnlaget og ikke kun lokaliteter som er i bruk.
Behandling i Formannskap 09.02.2016
-

Repr. Torstein Hamnes (Ap) fremmet følgende tillegg/endring i høringssvar:
20 % av vederlaget går til stailftlkeskommune. 70 % + 10 % går til kommunene som
beskrevet i horingsuttalelsen.
Rådmannens innstilling - med tillegg fra Torstein Hamnes - ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Aure kommune slutter seg til fellesuttalelsen fra Nettverk for Kyst- og fjordkommuner som sin
uttalelse til forslag til innretning på havbruksfondet.
I tillegg vil Aure kommune understreke viktigheten av at det må være tildelt lokalitets-MTB som
skal være beregningsgrunnlaget og ikke kun lokaliteter som er i bruk.
20 % av vederlaget går ti1stat/fylkeskommune. 70 % + 10 % går til kommunene som beskrevet i
høringsuttalelsen.
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