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Høringsuttalelse - forskrift  om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i
2010

Det vises til departementets brev 14.10.09 der forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og
ørretoppdrett i 2010 sendes på høring. Det foreslås at etablerte aktører får tilbud om å øke
kapasiteten på eksisterende tillatelser med 5 % og at vederlaget til staten for denne økningen
settes til hhv. 150 000 i Finmark og 500 000 i resten av landet. Sparebankforeningen og
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) avgir felles uttalelse.

I vår høringsuttalelse 21.09.09 til lovforslaget om å endre akvakulturloven slik at det blir
anledning for staten til å ta vederlag for økt produksjonskapasitet for eksisterende konsesjoner
uttrykte Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) seg positive til
at eksisterende aktører får anledning til å øke produksjonskapasiteten innenfor miljø- og
fiskehelsemessige begrensninger.

Vi reiste imidlertid spørsmål om hvorvidt konsesjonsordningen i sin nåværende form bør
videreføres. Etter vårt syn bør en heller legge opp til at aktørene selv kan avgjøre sin
fremtidige vekst, lokalisering og tilpasning til etterspørselen i markedet så lenge dette er
miljø- og fiskehelsemessige forsvarlig. Fremfor åta vederlag for økt produksjonskapasitet
mener vi det bør vurderes å ta en årlig leie for tilgang til og bruk av lokaliteter. Inntektene fra
slik leie bør gå til lokalsamfunnet fordi dette vil være et incentiv for kommunene til å
tilrettelegge for oppdrettsnæringen og dermed være en bidragsyter for økt konkurransekraft.

Som omtalt i vår høring 21.09.09 mener vi det bør gjennomføres en prinsipiell vurdering av
den samlede skattleggingen av oppdrettsnæringen, der en tar hensyn til konkurransekraft og
lokalsamfunn, før det ilegges nye særegne skatter og avgifter på oppdrettsnæringen.
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