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Høring – Forslag til innretning Havbruksfond
Nordkapp kommune viser til høringsbrev fra Nærings- og Fiskeridepartementet datert
10.12.2015 angående høring av forslag til innretning på havbruksfondet. Høring – forslag til
innretning på havbruksfondet (Fordeling av vederlaget fra oppdrettstillatelse til kommuner og
fylkeskommuner). Høringsfristen er satt til 18. februar 2016.
Nordkapp kommune ved formannskapet har i møte av 11. februar 2016 – sak 12/16 gjort
følgende enstemmige vedtak om høringsuttalelse:
1. Nordkapp kommune er positiv til forslaget om å etablere et havbruksfond som skal
finansieres av inntekter fra vederlag for nye konsesjoner og vekst i eksisterende
konsesjoner i havbruksnæringen.
2. Veksten i havbruksnæringen må være miljømessig bærekraftig.
3. Det etableres et havbruksfond for hvert fylke.
4. Lokalitets-MTB brukes som fordelingsnøkkel ved utbetaling fra fondet til
oppdrettskommunene i det enkelte fylket.
5. Staten eller fylkeskommunene skal ikke ha andel av havbruksfondet. Havbruksfondet er
statens virkemiddel for å skape vekst i havbruksnæringen og fylkeskommunen er
myndighet i forhold til ny lokaliteter, vekst og konsekvensutredninger. De langvarige
arealbeslag og mulige arealkonflikter med blant annet fiskeriinteresser som følge av økt
oppdrett, skjer utelukkende i kommunene. Derfor bør kommunene ha 100 % av
inntektene til havbruksfondet og det er urimelig at staten og fylkeskommunen skal ha en
andel av fondet.
6. 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. Arealavgift vil også sikre kommunene inntekter etter
at veksten reduseres eller stopper opp, og må derfor innføres.
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7. Midlene bør utbetales til kommunene straks salgsvederlaget for produksjonsveksten er
mottatt sentralt/regionalt.

Med hilsen
Nordkapp kommune
Charles Hansen
Rådmann

