
 

Besøksadresse: 

Asbjørn Selsbanesgt. 9 

 

Postadresse:  

c/o Postmottak, 

Postboks 1000 

9479 Harstad 

 

Telefon: 

77 02 60 00 

E-post: 

postmottak@harstad.kommune.no 

Hjemmeside:   

www.harstad.kommune.no 

Organisasjonsnr: 

972 417 971 

EHF til 9908: 

972 417 971 

Bankonto: 

SpareBank1 Nord-Norge 

4760 25 00000 

 

 

 

 

 

Det Kongelige Nærings- og Fiskeridepartement 
Att. Fiskeri- og havbruksavdelingen 
Postboks 8090 
0032  OSLO   
 
 

 
 
HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL INNRETNING PÅ HAVBRUKSFONDET 
 
Harstad kommune viser til Høring av forslag til innretning på havbruksfondet av 
10.12.2015, og gir med dette høringssvar. 
 

Harstad kommune viser til at vederlaget bør fungere som incentiver for kommunene til å 
tilrettelegge det Havbruksmeldingen omtaler som «forutsigbar og bærekraftig vekst». I 
analyser gjort av SINTEF kan en godt stimulert havbruksnæring gi en nasjonal vekst på 
500 % fram mot 2050. For Harstad kommune vil dette trolig kunne utgjøre vesentlig mer 
fordi utgangspunktet er lavt. Inntektene kan ved riktig forvaltning bli betydelig. 
 
Harstad kommune vurderer andelen på 20 % til stat som for høy, og andelen bør 

omdisponeres med større tildeling til havbrukskommunene; f.eks. 90/10. 
 
Følgende incentiver er viktige: 

 For å stimulere til næringsutvikling og verdiskapning må det være økonomisk 
attraktivt for kommuner å tilrettelegge for økt og forsvarlig aktivitet (målt i Max 
Tonn Biomasse-kapasitet (MTB) i oppdrettslokalitetene) i havbruksnæringa. 

 Det skal for havbruksnæringen være attraktivt å bidra til befolknings- og 
kompetanseutvikling i kyst-/havbrukskommuner som videre bidrar til en 
bærekraftig næring. 

 Det bør motiveres for en balansert utvikling mellom lokaliteter i drift og tilvekst av 
nye lokaliteter. I denne sammenheng er det viktig at kommuner som hittil allerede 
har bidratt til at næringen har fått utvikle seg, får vederlag og kompensasjon for 
det arbeid som er utført og den risiko som allerede er tatt, ved tildeling av 
havarealer til havbruksnæringen. 

 Det må sikres at tildelinger bidrar til høyt miljøfokus. 
 

Innspill til fordeling av havbruksfond, som konsekvens av foran nevnte behov for 
incentiver:  
 

1. Ca. 20 % av midlene bør fordeles mellom stat og fylkeskommunene for 
tilrettelegging av nasjonale/regionale tiltak for økt bærekraft i næringa. Ei næring 
med så stort vekstpotensial vil være et krevende næringspolitisk/-økonomisk løft, 
og det er viktig at stat og fylke finner en rasjonell og riktig rollefordeling i dette 
arbeidet. Dette inkluderer bl.a. ansvar for overordnede arealdisponeringer og 
oppfølging av nasjonale miljøkrav. 

2. Ca. 60 % av midlene i fondet bør tildeles havbrukskommunene. 
Fordelingsgrunnlag kan være relativ andel av samlet MTB i bruk. 

3. Ca. 20 % av midlene bør tildeles havbrukskommunene beregnet av andel 

nye/utvidede havbrukslokaliteter. 
 
De to siste andelene vil bidra til balansert utvikling og sirkulasjon i arealdisponeringen i 
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kommunene. 
 
Det bør skilles tydelig mellom lokaliteter i bruk og nye lokaliteter. For Harstads 
vedkommende er vi i en justeringsfase for løpende og nye konsesjoner. Dersom ordningen 

får en sen ikrafttredelse og bare skal gjelde nye lokaliteter vil kommunen risikere delvis å 
falle utenfor. 
 
Harstad kommune viser til at forslaget i stort innebærer større økonomisk utbytte til 
kommuner og fylkeskommuner som er vertskap for havbruksanlegg. Havbruksfondet skal 
sikre at også kommunene skal få mer igjen for den viktige jobben vi gjør med 
tilrettelegging for oppdrettsnæringen. 
 
Harstad kommune ser at dette er et positivt og ønsket virkemiddel, men ønsker noe 
justering på innretningen. 
 
 
Med hilsen 
 

 
Rannveig Kildal Ramtvedt  
Kommuneplanlegger  
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