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Høring av forslag til innretning på havbruksfondet 

Vi viser til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet 10. desember 2015 med forslag til 

innretning på havbruksfondet. Høringsforslaget er en oppfølging av Meld. St. 16 (2014-2015) 

hvor Næringskomiteen i sin innstiling til meldingen gikk inn for at 80 % av vederlaget av ny 

kapasitet skal tilfalle kommunal sektor, mens statens andel skal være 20 %. 

 

3.1 Utdrag fra innstillinga. 

Skjervøy kommune støtter Næringskomiteen i at inntektene fra vederlag for nye konsesjoner og 

vekst på eksisterende skal tilfalle kommunene og fylkeskommunene som har 

oppdrettsvirksomhet. 

 

6.1 Fordelingsnøkkel mellom fylkeskommuner og kommuner. 

I utgangspunktet burde alle inntektene går til kommunen og fylkeskommunene. Men for at 

prosessen ikke skal stoppe opp støtter vi ei fordeling der kommunene får 70%, fylkeskommunene 

10% og staten 20%. 

 

6.2.2 Lokalitets-MTB 

Skjervøy kommune støtter at fondet fordeler inntektene etter lokalitets-MTB. En slik 

fordelingsnøkkel er enkel å forholde seg til, og sikrer at kommunene med mest oppdrett også får 

størst andel av inntektene. 

 

6.2.6 Er incentiveffekten tilstrekkelig ivaretatt? 

Bare det å opprette havbruksfondet vil være incentiver nok til at kommunene fortsatt skal legge 

til rette for vekst. Når vi ser at produksjonen av laks og ørret er mer enn fordoblet siden 2005, 

skulle det være tilstrekkelig med fondet for å oppnå videre vekst i næringa. Det vil i tillegg være 

urettferdig ovenfor de kommunene som har vært «flinke» og der store arealer allerede er 

beslaglagt av næringen. 

 



 

  

6.4.2 Umiddelbar utbetaling. 

Skjervøy kommune støtter modellen med umiddelbar utbetaling. Dette vil være den enkleste 

modellen å administrere, og vil bidra til at midlerne raskt kommer i bruk i kommunene. 

Kommunene vil da selv kunne fordele bruken av midlene over flere år. 

 

6.5 Administrasjon av havbruksfondet. 

For å holde disse kostnadene lavest mulig, ønsker Skjervøy kommune en fordelingsnøkkel med 

lokalitets-MTB, og der utbetalingene skjer umiddelbart til kommuner og fylkeskommuner. 
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