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Høring - forslag til forskrift om tildeling av nye tillatelser for oppdrett
av matfisk laks og ørret 2013

Sammendrag
Regjeringen har bestemt at det i 2013 skal tildeles 45 nye tillatelser for oppdrett av matfisk av laks
og ørret. I denne sammenheng har Nordland fylkeskommune mottatt til høring forslag til
tildelingsforskrifter. Høringsfrist er satt til 18. april 2013.

Ved denne tildelingsrunden vil det særlig bli lagt vekt på miljøaspektet —rømt oppdrettslaks og
lakselus regnes i dag som nærings største miljøutfordringer. Fordi det ved denne tildelingsrunden
vil bli stilt særlige miljøkrav, er tillatelsene blitt betegnet som «grønne». Et viktig element i denne
tildelingsrunden er at for deler av de nye tillatelsene gjelder at søker må være villig til å avgi en
tillatelse for å kunne få to ny «grønne» tillatelser.

Det legges opp til en komplisert tildelingsprosedyre hvor tillatelsene deles inn i tre grupper, og hvor
det knyttes ulike søker- og tildelingskriterier til hver av gruppene. Fylkesrådet foreslår en enklere
prosedyre, med inndeling av tillatelsene i to grupper og hvor tildelingskriteriene i større grad er
ensartet.

Det foreslås at tillatelsene delvis selges til en fast pris til kr. 10 mill. pr. tillatelse, og delvis til
høystbydende i en lukket budrunde. Fylkesrådet vil fraråde en slik fremgangsmåte og anbefaler at
alle tillatelsene selges til samme faste pris. Det legges også opp til en kategorisering av de miljøkrav
søker må akseptere for å komme i betraktning for de ledige «grønne» tillatelsene. Fylkesrådet
foreslår her samme miljøkrav for alle tillatelsene.

Som ved forrige tildelingsrunde vil de aktuelle fylkeskommunene motta en viss andel av
konsesjonsvederlaget. Vederlaget for konsesjoner med fast pris er ved tildelingsrunden 2013 satt til
kr 10 mill. pr. tillatelse. Fylkeskommunenes andel pr. tillatelse foreslås å utgjøre kr 4 mill, eller
40% av vederlagets størrelse. Skulle forslaget om en lukket budrunde bli stående, må aktuelle
fylkeskommuner få tilført samme andel av salgssummen som den som er satt for de øvrige
tillatelsene (40%).
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Bakgrunn
Fiskeri- og kystdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om tildeling av nye tillatelser
for oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjøvann.

I 2013 skal det i alt tildeles 45 nye tillatelser. Spesielt for denne tildelingsrunden er at miljøaspektet
vektlegges tungt. Dette konkret i forhold til lakselus og rømt oppdrettsfisk.

Departementet viser til regjeringens opplegg for årets tildelingsrunde, fremlagt i Prop. S. Nr. 1,
tillegg nr. 2 (2012 -2013). Tildelingsrunden har som mål å legge til rette for en bærekraftig og
konkurransedyktig næring som kan bidra til økt matproduksjon, aktivitet og verdiskaping langs
kysten.

Tildelingen skal stimulere til utvikling av nye teknologiske eller driftsmessige løsninger som legger
til rette for å redusere miljøutfordringene i akvakulturnæringen. Særlig tar tildelingsrunden sikte på
å medvirke til å kommersialisere løsninger som er utprøvd, forsket på og er funnet å kunne vise til
gode resultater med hensyn til miljø.

Høringsfristen er satt til 18. april 2013.

Problemstilling
I et konsesjonsregime som havbruksnæringen er underlagt, har mulighetene for økt vekst opp
gjennom årene først og fremst kommet som en følge av at myndighetene enten har tildelt nye
konsesjonsenheter eller tillatt økt produksjon i eksisterende enheter.

Etter år 2000 er veksten blitt regulert gjennom nytildelinger, og dette er den fierde tildelingsrunden
så langt. Til hver tildelingsrunde er det knyttet spesifikke tildelingsforskrifter, varierende i innhold
og form fra tildelingsrunde til tildelingsrunde. Uavhengig av tildelingsrunder vil forskriftens
kanskje mest sentrale element være tildelingskriteriene. Eksempelvis var videreforedling et viktig
kriterium ved tildelingsrunden i 2009, mens miljøhensyn er forskriftens sentrale element og
tildelingskriterium i år.

Som all annen matproduksjon har havbruk innvirkning på miljøet, og tillatelse til
havbruksvirksomhet innebærer at myndighetene godtar en viss påvirkning på det omkringliggende
miljøet. I høringsnotatet fremheves Fiskeri- og kystdepartementets vektlegging av at denne
påvirkningen skal være akseptabel, og at havbruksnæringen i alle tilfelle skal være miljøforsvarlig.
Når det gjelder formål, kriterier og antall nye tillatelser og deres geografiske fordeling, har
regjeringen i arbeidet med denne tildelingsrunden lagt vekt på å stimulere til økt miljømessig
innsats i næringen.

Konkret dreier det seg her om innsats i forhold til lakselus og rømt oppdrettslaks. Det er i den
forbindelse et krav for å få tilsagn om tillatelse at søker forplikter seg til å ta i bruk teknologiske-
og/eller driftsmessige løsninger som vesentlig reduserer disse miljøutfordringene.

De 45 tillatelsene er delt inn i tre grupper:
Gruppe A

Inntil 10 tillatelser skal tildeles hvert av fylkene Troms og Finnmark —samlet 20
tillatelser.
Halvparten av tillatelsene skal reserveres små og mellomstore bedrifter.
For å kunne få en ny tillatelse med «grønne» vilkår kreves det at en eksisterende
tillatelse omgjøres til å omfattes av samme «grønne vilkår»
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Krav om at valgte løsninger gir redusert risiko for påvirkning av vill laksefisk
dersom rømming, eller sikrer at det til enhver tid er færre enn 0,25 voksne hunn- lus i
gjennomsnitt pr. fisk. Maksimalt 3 medikamentelle behandlinger pr. fiskegenerasjon.
Det må betales et vederlag på kr 10 mill. pr. tillatelse.

Gruppe B
Inntil 15 tillatelser skal tildeles uavhengig av region/fylker, og tildeles etter en
budrunde.
For å kunne få en ny tillatelse med «grønne vilkår» kreves det at en eksisterende
tillatelse omgjøres til å omfattes av samme «grønne» vilkår (som gruppe A).
Krav om at valgte løsninger gir redusert risiko for påvirkning av vill laksefisk
dersom rømming, eller sikrer at det til enhver tid er færre enn 0,25 voksne hunn- lus i
gjennomsnitt pr. fisk. Maksimalt 3 medikamentelle behandlinger pr. fiskegenerasjon
(som gruppe A).
Tillatelsene vil gå til pre-kvalifiserte (som oppfyller visse minstekrav)

høystbydende.

Gruppe C
Inntil 10 tillatelser skal tildeles uavhengig av region/fylke.
Det er ingen krav her om omgjøring av eksisterende tillatelser for å kunne få nye
«grønne» tillatelser.
Krav om at valgte løsninger gir vesentlig mindre risiko for påvirkning av vill
laksefisk dersom rømming, eller sikrer at det til enhver tid er færre enn 0,1 voksne
hunn- lus i gjennomsnitt pr. fisk. Maksimalt 3 medikamentelle behandlinger pr.
fiskegenerasjon
Det må betales et vederlag på kr 10 mill. pr. tillatelse (som gruppe A).

Hvor hver tillatelse til en pris på kr 10 mill (gruppe A og C) vil de aktuelle fylkeskommunene
motta kr 4 mill, tilsvarend en andel på 40%. Det er uklart hvorvidt fylkeskommune vil motta
noen andel for de tillatelser som er tenkt solgt til høystbydende (gruppe C).

Fiskeridirektoratet skal stå for den offentlige utlysningen av tillatelsene. Utlysningen skal bl.a.
inneholde opplysninger om søknadsfrister, gebyr, budgivning, vederlag og krav ril søknadens
innhold.

Det skal etableres en faggruppe, oppnevnt av departementet, som skal vurdere og behandle
søknadene. FKD er klageinstans for vedtak fattet av faggruppen.

Vurderinger
Fylkesrådet ser det som positivt at det ved denne tildelingsrunden stilles strengere miljøkrav
gjennom å fokusere på nye teknologiske og driftsmessige løsninger. Foreslåtte inndeling i grupper
med tilhørende kriterier gjør tildelingen svært-, og etter fylkesrådets mening —unødvendig,
komplisert.

Med visse betenkeligheter kan fylkesrådet støtte noe av grunntanken bak denne tildelingsrunden,
nemlig at for å få en ny «grønn» tillatelse på spesielle vilkår må søker være villig til å omgjøre en
av sine eksisterende tillatelser for drift under samme vilkår. Eller sagt på en annen måte: For å få to
nye «grønne» tillatelser må en eksisterende tillatelse innløses/avgis. Betenkelighetene ligger i at
oppdrett av laks og ørret vil måtte foregå med basis i ulike vilkårsregimer etter denne
tildelingsrunden, og at det kan forventes at «grønne» tillatelser med like vilkår vil bli forsøkt samlet
på egne lokaliteter. Dette vil i sin tur kunne føre til unormalt press på nye områder/lokaliteter. Det
er ellers uklart hva som vil skje med den tillatelse som ble avgitt dersom de «grønne» tillatelsene av
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ulike grunner skulle bli inndratt. Fylkesrådet er klar på at i slikt tilfelle må avgitte tillatelse
tilbakeføres i opprinnelig form.

Fylkesrådet kan akseptere at 20 tillatelser forbeholdes Troms og Finnmark. Fiskeri- og
kystdepartementet betrakter rømt oppdrettsfisk og lakselus som næringens største miljøutfordringer,
og det forutsettes at øremerkingen har sammenheng med at situasjonen med hensyn til disse
miljøfaktorene er bedre i de to nordligste fylkene enn resten av landet. Det er likevel ikke gitt noen
begrunnelse i høringsnotatet for denne forfordelingen.

Fylkesrådet stiller seg uforstående til forslaget om at et visst antall tillatelser (15) skal tildeles
gjennom en lukket budrunde. Heller ikke her er det gitt noen begrunnelse for forslaget. For de
øvrige tillatelsene er det satt et innløsningsvederlag på kr 10 mill, noe som må oppfattes som en
akseptabel verdisetting. Fylkesrådet er tilhenger av åpne prosesser, og at vederlagets størrelse er satt
på forhånd og gjort kjent for alle. Det synes ellers åpenbart at en lukket budrunde vil favorisere de
aller største aktørene, noe fylkesrådet ikke kan se nødvendigheten av.

Etter departementets forslag skal 10 tillatelser forbeholdes aktører som tar i bruk teknologiske-
og/eller driftsmessige løsninger med større miljømessig effekt enn det som kreves av de øvrige
tillatelsene. Fylkesrådet er opptatt av at det i kommersiell oppdrettsvirksomhet kun benyttes kjente
og utprøvde teknologiske og driftsmessige løsninger. Når det for en egen gruppe tillatelser stilles
spesielt strenge miljøkrav, er det fare for at det blir presentert og akseptert løsninger som betinger
utviklingsarbeid, og/eller at vilkårene blir så strenge at få søkere ser dette alternativet som
interessant av risikomessige grunner. Fylkesrådet er av den oppfatning at utviklingsarbeid må
foretas i nært samarbeide med FOU miljø. Det må derfor stimuleres til styrket FOU-virksomhet
tilknyttet utvikling av ny miljøvennlig havbruksteknologi og driftsløsninger gjennom en mer aktiv
og styrt bruk av FOU-tillatelser.

Fylkesrådet foreslår en annen og enklere modell for hvordan de 45 tillatelsene skal fordeles. Isteden
for 3 gruppeinndelinger foreslås to: En for Troms og Finnmark, og en annen for resten av landet.
Det er ikke ønskelig verken med en lukket budrunde, eller med en egen gruppe med spesielt strenge
føringer i forhold til rømming og lakselus. Forslaget innebærer krav til alle søkere om innløsning av
en eksisterende tillatelse mot å ra tildelt to «grønne» tillatelser, hvilket bl.a. betyr at fylkesrådet
mener denne tildelingsrunden bør forbeholdes aktører som allerede er inne i næringen. Skulle
forslaget om en lukket budrunde bli stående, må aktuelle fylkeskommuner få tilført samme andel av
salgssummen som den som er satt for de øvrige tillatelsene (40%).

Fylkesrådet konstaterer at fylkeskommunene som tildelingsmyndighet ikke er tiltenk noen roller
ved denne tildelingsrunden. Første instans saksbehandling er tenkt foretatt i regi av en
departementalt oppnevnt faggruppe. Fylkesrådet forventer da at fylkeskommunene blir representert
i denne faggruppen. For øvrig tas organiseringen av tildelingsarbeidet til etterretning, som foreslått.

Konsekvenser
Dersom det, etter departementets forslag, blir tildelt «grønne» tillatelser under gruppe C til aktører i
Nordland, vil Nordland fylkeskommune motta kr 4 mill, pr. tillatelse. Det er så langt uklart hvorvidt
fylkeskommunene vil motta noen andel fra salg av tillatelser i den lukkede budrunden (gruppe B).
Dersom fylkestingets forslag får gjennomslag, vil Nordland fylkeskommune motta kr 4 mill for
hver «grønne» tillatelse som måtte tilfalle aktører i Nordland.
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Fylkesrådets innstilling til vedtak

Fylkestinget har tidligere tatt til orde for at organisk vekst i havbruksnæringen i større grad må
bestemmes av lokalitetenes faktiske bæreevne i kombinasjon med hva som anses som forsvarlig i
forhold til fiskehelse og fiskevelferd (sak 077/12). Dette vil imidlertid kreve endringer i
forvaltningsregimet og dagens system for MTB (maksimal tillatt biomasse). Tildelingsrunden for
2013 baseres på gjeldende forvaltningsregime.

1. Fylkestinget er enig med regjeringen i at det er behov for økt miljøfremmende teknologiske
innovasjoner og driftsmessige løsninger i norsk havbruksnæring, og at tildeling av nye
«grønne» tillatelser kan være et egnet virkemiddel for å fremme en slik utvikling.

2. Fylkestinget kan i denne tildelingsrunden akseptere prinsippet med innløsning av en ordinær
tillatelse mot tildeling av to nye «grønne» tillatelser på spesielle vilkår. Det forutsettes
likevel at de tilgodesette søkerne får tilbake sine innløste tillatelser dersom myndighetene av
ulike grunner skulle finne å måtte inndra de «grønne» tillatelsene.

3. Fylkestinget foreslår en inndeling i to grupper (A og B) fremfor tre (A, B og C) slik Fiskeri-
og kystdepartementet legger opp til. Samtidig må det stilles krav om at søkere forplikter seg
til å ta i bruk teknologiske og /eller driftsmessige løsninger som gir en miljøeffekt som
beskrevet i denne høringssaken for gruppene A og B. Fylkestingets anbefalinger blir da som
følger:

Av de 45 tillatelsene kan inntil 10 tillatelser på 945 tonn MTB forbeholdes hvert av
fylkene Troms og Finnmark (gruppe A).
De resterende 25 tillatelser forbeholdes resten av landet (gruppe B)
Minst 50% av alle tillatelser skal fortrinnsvis gå til små og mellomstore bedrifter.
Det betales et vederlag på kr 10 mill, pr. tillatelse.
Det må stimuleres til styrket FOU-virksomhet tilknyttet utvikling av ny miljøvennlig
havbruksteknologi og driftsløsninger gjennom en mer aktiv og styrt bruk av FOU-
tillatelser.

4. Fylkestinget har tidligere (sak 077/12) argumentert for et krav om at Nordlandsoppdrettere
bør få samme produksjonsbetingelser med hensyn til MTB-regime som Troms og Finnmark,
945 tonn MTB. Fylkestinget vil her gjenta dette kravet.

5. Fylkestinget støtter forslaget om at kr 4 mill. eller 40% av vederlaget for tillatelsene skal gå
til de fylkeskommunene hvor tillatelsene tildeles. Dersom forslaget om en gruppe B med
lukket budrunde blir stående, forventer Fylkestinget at 40% av vederlaget også for disse
tillatelsene går til de aktuelle fylkeskommunene.

6. Fylkestinget forventer at offentlige tilsynsorgan aktivt ser til at innehaverne av de «grønne»
tillatelsene oppfyller de fastsatte vilkår. Samtidig er det viktig at myndighetene er tydelig på
hvilke sanksjoner som kan forventes iverksatt dersom vilkår ikke innfris.

7. Fylkestinget ber Fiskeri- og kystdepartementet om at det innføres forbud mot bruk av
medikamenter som måtte vise seg å påvirke det marine økosystemet i negativ retning.
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Fylkestinget registrerer med interesse at fylkeskommunene som tildelingsmyndighet ikke er
tiltenk noen roller ved denne tildelingsrunden. Første instans saksbehandling er tenkt foretatt
i regi av en departementalt oppnevnt faggruppe. Fylkestinget forventer da at
fylkeskommunene blir representert i denne faggruppen. For øvrig tar fylkestinget
organiseringen av tildelingsarbeidet, slik det er foreslått, til etterretning.

I etterkant av denne tildelingsrunden vil oppdrett av laks og ørret måtte foregå med basis i
ulike vilkårsregimer. Det er grunn til å tro at «Grønne» tillatelser med like vilkår vil bli
forsøkt samlet på egne lokaliteter. Fylkestinget frykter derfor at denne tildelingsrunden vil få
som følge at det blir lagt unormalt press på nye områder/lokaliteter.

Bodø den 02.04.2013
Odd Eriksen
fylkesrådsleder
sign Arve Knutsen

fylkesråd for næring
sign

08.04.2013Fylkestinget
FT-051/13
Innstillingafra komitefor planog økonomible lagtframav saksordførerTomasNorvoll,AP:

Fylkestinget har tidligere tatt til orde for at organisk vekst i havbruksnæringen i større grad må
bestemmes av lokalitetenes faktiske bæreevne i kombinasjon med hva som anses som forsvarlig i
forhold til fiskehelse og fiskevelferd (sak 077/12). Dette vil imidlertid kreve endringer i
forvaltningsregimet og dagens system for MTB (maksimal tillatt biomasse). Tildelingsrunden for
2013 baseres på gjeldende forvaltningsregime.

1. Fylkestinget er enig med regjeringen i at det er behov for økt miljøfremmende teknologiske
innovasjoner og driftsmessige løsninger i norsk havbruksnæring, og at tildeling av nye
«grønne» tillatelser kan være et egnet virkemiddel for å fremme en slik utvikling.

Fylkestinget kan i denne tildelingsrunden akseptere prinsippet med innløsning av en ordinær
tillatelse mot tildeling av to nye «grønne» tillatelser på spesielle vilkår. Det forutsettes
likevel at de tilgodesette søkerne får tilbake sine innløste tillatelser dersom myndighetene av
ulike grunner skulle finne å måtte inndra de «grønne» tillatelsene.

Fylkestinget foreslår en inndeling i to grupper (A og B) fremfor tre (A, B og C) slik Fiskeri-
og kystdepartementet legger opp til. Samtidig må det stilles krav om at søkere forplikter seg
til å ta i bruk teknologiske og /eller driftsmessige løsninger som gir en miljøeffekt som
beskrevet i denne høringssaken for gruppene A og B. Fylkestingets anbefalinger blir da som
følger:

Av de 45 tillatelsene kan inntil 10 tillatelser på 945 tonn MTB forbeholdes hvert av
fylkene Troms og Finnmark (gruppe A).
De resterende 25 tillatelser forbeholdes resten av landet (gruppe B)
Minst 50% av alle tillatelser skal fortrinnsvis gå til små og mellomstore bedrifter.
Det betales et vederlag på kr 10 mill, pr. tillatelse.
Det må stimuleres til styrket FOU-virksomhet tilknyttet utvikling av ny miljøvennlig
havbruksteknologi og driftsløsninger gjennom en mer aktiv og styrt bruk av FOU-
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tillatelser.

Fylkestinget har tidligere (sak 077/12) argumentert for et krav om at Nordlandsoppdrettere
bør få samme produksjonsbetingelser med hensyn til MTB-regime som Troms og Finnmark,
945 tonn MTB. Fylkestinget vil her gjenta dette kravet.

Fylkestinget støtter forslaget om at kr 4 mill. eller 40% av vederlaget for tillatelsene skal gå
til de fylkeskommunene hvor tillatelsene tildeles. Dersom forslaget om en gruppe B med
lukket budrunde blir stående, forventer Fylkestinget at 40% av vederlaget også for disse
tillatelsene går til de aktuelle fylkeskommunene.

Fylkestinget ber Stortinget, i forbindelse med behandlingen av St.m1d.22(2012-2013) -
Verdens fremste sjømatnasjon, vurdere ordningen knyttet til vederlag slik at en større andel
av vederlaget tilfaller berørte kommuner og fylkeskommuner.

Fylkestinget ber videre om at det vurderes å gi kommunene adgang til å skrive ut arealavgift
som alternativ til eiendomsskatt.

Fylkestinget forventer at offentlige tilsynsorgan aktivt ser til at innehaverne av de «grønne»
tillatelsene oppfyller de fastsatte vilkår. Samtidig er det viktig at myndighetene er tydelig på
hvilke sanksjoner som kan forventes iverksatt dersom vilkår ikke innfris

Fylkestinget ber Fiskeri- og kystdepartementet om at det innføres forbud mot bruk av
medikamenter som måtte vise seg å påvirke det marine økosystemet i negativ retning.

Fylkestinget registrerer med interesse at fylkeskommunene som tildelingsmyndighet ikke er
tiltenk noen roller ved denne tildelingsrunden. Første instans saksbehandling er tenkt foretatt
i regi av en departementalt oppnevnt faggruppe. Fylkestinget forventer da at
fylkeskommunene blir representert i denne faggruppen. For øvrig tar fylkestinget
organiseringen av tildelingsarbeidet, slik det er foreslått, til etterretning.

I etterkant av denne tildelingsrunden vil oppdrett av laks og ørret måtte foregå med basis i
ulike vilkårsregimer. Det er grunn til å tro at «Grønne» tillatelser med like vilkår vil bli
forsøkt samlet på egne lokaliteter. Fylkestinget frykter derfor at denne tildelingsrunden vil få
som følge at det blir lagt unormalt press på nye områder/lokaliteter.

Fylkestinget vil fraråde at en del av konsesjonene skal selges til høystbydende gjennom en
lukket budrunde, og anbefaler at alle tillatelsene skal selges til samme faste pris.
Før det åpnes for å søke på de grønne konsesjonene, må tydelige kriterier kunngjøres, slik at
det sikres like vilkår for søkerne.

Ann-Hege Lervåg, SP, fremmet SPs forslag fra komiteen til tillegg i punkt 5:

Fylkestinget forventer i tillegg at det sikres lokale ringvirkninger gjennom arealavgift.

Marit Tennfjord, SV, fremmet SV, Venstre og Rødts forslag til nytt punkt 11:

Nye oppdrettskonsesjoner bør ikke være omsettelige, men falle tilbake til felleskapet om de går ut
av bruk.
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Votering
Komiteinnstillinga punktene 1-4 og punktene 6-10 enstemmig vedtatt.
Komiteinnstillinga punkt 5, 2. setning vedtatt mot 19 stemmer.
SPs tilleggsforslag i punkt 5 fikk 11 stemmer og falt.
SV, Venstre og Rødts forslag til nytt punkt 11 fikk 7 stemmer og falt.

Vedtak:

Fylkestinget har tidligere tatt til orde for at organisk vekst i havbruksnæringen i større grad må
bestemmes av lokalitetenes faktiske bæreevne i kombinasjon med hva som anses som forsvarlig i
forhold til fiskehelse og fiskevelferd (sak 077/12). Dette vil imidlertid kreve endringer i
forvaltningsregimet og dagens system for MTB (maksimal tillatt biomasse). Tildelingsrunden for
2013 baseres på gjeldende forvaltningsregime.

1. Fylkestinget er enig med regjeringen i at det er behov for økt miljøfremmende teknologiske
innovasjoner og driftsmessige løsninger i norsk havbruksnæring, og at tildeling av nye
«grønne» tillatelser kan være et egnet virkemiddel for å fremme en slik utvikling.

2. Fylkestinget kan i denne tildelingsrunden akseptere prinsippet med innløsning av en ordinær
tillatelse mot tildeling av to nye «grønne» tillatelser på spesielle vilkår. Det forutsettes
likevel at de tilgodesette søkerne får tilbake sine innløste tillatelser dersom myndighetene av
ulike grunner skulle finne å måtte inndra de «grønne» tillatelsene.

3. Fylkestinget foreslår en inndeling i to grupper (A og B) fremfor tre (A, B og C) slik Fiskeri-
og kystdepartementet legger opp til. Samtidig må det stilles krav om at søkere forplikter seg
til å ta i bruk teknologiske og /eller driftsmessige løsninger som gir en miljøeffekt som
beskrevet i denne høringssaken for gruppene A og B. Fylkestingets anbefalinger blir da som
følger:

Av de 45 tillatelsene kan inntil 10 tillatelser på 945 tonn MTB forbeholdes hvert av
fylkene Troms og Finnmark (gruppe A).
De resterende 25 tillatelser forbeholdes resten av landet (gruppe B)
Minst 50% av alle tillatelser skal fortrinnsvis gå til små og mellomstore bedrifter.
Det betales et vederlag på kr 10 mill, pr. tillatelse.
Det må stimuleres til styrket FOU-virksomhet tilknyttet utvikling av ny miljøvennlig
havbruksteknologi og driftsløsninger gjennom en mer aktiv og styrt bruk av FOU-
tillatelser.

4. Fylkestinget har tidligere (sak 077/12) argumentert for et krav om at Nordlandsoppdrettere
bør få samme produksjonsbetingelser med hensyn til MTB-regime som Troms og Finnmark,
945 tonn MTB. Fylkestinget vil her gjenta dette kravet.

5. Fylkestinget støtter forslaget om at kr 4 mill. eller 40% av vederlaget for tillatelsene skal gå
til de fylkeskommunene hvor tillatelsene tildeles. Dersom forslaget om en gruppe B med
lukket budrunde blir stående, forventer Fylkestinget at 40% av vederlaget også for disse
tillatelsene går til de aktuelle fylkeskommunene.

Fylkestinget ber Stortinget, i forbindelse med behandlingen av St.m1d.22(2012-2013) -
Verdens fremste sjømatnasjon, vurdere ordningen knyttet til vederlag slik at en større andel
av vederlaget tilfaller berørte kommuner og fylkeskommuner.
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Fylkestinget ber videre om at det vurderes å gi kommunene adgang til å skrive ut arealavgift
som alternativ til eiendomsskatt.

Fylkestinget forventer at offentlige tilsynsorgan aktivt ser til at innehaverne av de «grønne»
tillatelsene oppfyller de fastsatte vilkår. Samtidig er det viktig at myndighetene er tydelig på
hvilke sanksjoner som kan forventes iverksatt dersom vilkår ikke innfris

Fylkestinget ber Fiskeri- og kystdepartementet om at det innføres forbud mot bruk av
medikamenter som måtte vise seg å påvirke det marine økosystemet i negativ retning.

Fylkestinget registrerer med interesse at fylkeskommunene som tildelingsmyndighet ikke er
tiltenk noen roller ved denne tildelingsrunden. Første instans saksbehandling er tenkt foretatt
i regi av en departementalt oppnevnt faggruppe. Fylkestinget forventer da at
fylkeskommunene blir representert i denne faggruppen. For øvrig tar fylkestinget
organiseringen av tildelingsarbeidet, slik det er foreslått, til etterretning.

I etterkant av denne tildelingsrunden vil oppdrett av laks og ørret måtte foregå med basis i
ulike vilkårsregimer. Det er grunn til å tro at «Grønne» tillatelser med like vilkår vil bli
forsøkt samlet på egne lokaliteter. Fylkestinget frykter derfor at denne tildelingsrunden vil få
som følge at det blir lagt unormalt press på nye områder/lokaliteter.

Fylkestinget vil fraråde at en del av konsesjonene skal selges til høystbydende gjennom en
lukket budrunde, og anbefaler at alle tillatelsene skal selges til samme faste pris.
Før det åpnes for å søke på de grønne konsesjonene, må tydelige kriterier kunngjøres, slik at
det sikres like vilkår for søkerne.

Vedlegg DokID
Tildelingsrunden 2013 - grønne tillatelser 343741
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