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Vedlegg:
1 Brev fra finansdepartementet: Utredning om betaling for bruk av areal i kystsonen - innspill

Innstilling:

1. Hitra formannskap anbefaler at det innføres arealavgift for tiltak i sjøen som i sin
helhet tilfaller kommunen. Arealavgifta bør knyttes direkte til tiltak/oppdrettsart og
faktisk areal som benyttes.

2. Det vil være uheldig å stille kommunene fritt til om arealavgift skal innføres i
kommunen eller ikke, dette kan sette små kommuner opp mot hverandre og store
private aktører.

3. Arealavgiften kan og bør brukes svært målrettet i den enkelte kommune til dynamisk
planlegging og forvaltning av kystsonen og tilrettelegging for sjøtilknyttet næringsliv.

Saksprotokoll i - Hitra formannskap  18.12.2007

Behandling:
Det ble fremmet følgende tillegg til pkt. 1:
.....benyttes. "Vider må det også hensyntas at tildelte oppdrettslokaliteter utelukker andre/nye
lokaliteter i en avstand på hhv 3 - 5 km.."
Nytt pkt 4.
HF vil også påpeke at det vil være naturlig å opprette en referansegruppe, bestående av et
representativt utvalg av kommuner som er store på oppdrett.
Ved votering fikk forslaget 5 stemmer og vedtatt.
Forøvrig ble innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hitra formannskap anbefaler at det innføres arealavgift for tiltak i sjøen som i sin helhet

tilfaller kommunen. Arealavgifta bør knyttes direkte til tiltak/oppdrettsart og faktisk areal som
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benyttes. Vider må det også hensyntas at tildelte oppdrettslokaliteter utelukker andre/nye
lokaliteter i en avstand på hhv 3 - 5 km.

2. Det vil være uheldig å stille kommunene fritt til om arealavgift skal innføres i kommunen eller
ikke, dette kan sette små kommuner opp mot hverandre og store private aktører.

3. Arealavgiften kan og bør brukes svært målrettet i den enkelte kommune til dynamisk
planlegging og forvaltning av kystsonen og tilrettelegging for sjøtilknyttet næringsliv.

4. HF vil også påpeke at det vil være naturlig å opprette en referansegruppe, bestående av et
representativt utvalg av kommuner som er store på oppdrett.

Enst.

Linda V. Kiønig
Rådmann Johannes Fjeldvær

Plansjef
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Bakgrunn for saken
I brev til kommuner og organisasjoner den 15.11.07 ber finansdepartementet om innspill til
regjeringens prinsipielle holdning til at kommunene bør få adgang til å innkreve betaling for bruk
av areal i kystsonen.
Innspillsfrist er satt til 20.12.07.
Det understrekes at regjeringen ikke har tatt noen endelig beslutning om betaling for bruk av
areal i kystsonen, og at et eventuelt forslag om lovendringer senere vil bli sendt på ordinær
høring.

Saksopplysninger
Det er igangsatt et utredningsarbeid som skal gjennomføres av en interdepartemental
arbeidsgruppe på politisk nivå.
I brevet ber arbeidsgruppa om innspill til faktabeskrivelse og synspunkter som kan bidra til et
best mulig beslutningsgrunnlag, og den har stilt 11 konkrete spørsmål, der spørsmålene 7 -9 er
beregnet besvart av kommuner:

Nr Spørsmål

7 Har kommunen en kystsoneplan Hitra var blant de første kommuner som utarbeidet
eller er det satt i gang arbeid egen kommunedelplan for sjøområdene som senere
med en kystsoneplan? har vært rullert flere ganger.  Denne plana er godt

akseptert av alle parter,  og danner så godt som uten
unntak premissene for forvaltning av kystsonen og
lokalisering av anlegg.

Hvordan er kunnskapsgrunnlaget Kompetansen  knyttet-til  planlegging i kystsonen
og kompetansen knyttet til vurderes å være  høyt. I  tillegg har kommunen
planlegging i kystsonen ?  opparbeidet svært gode relasjoner og

samarbeidsevner med sektormyndigheter, de
sjøbaserte næringene og lag og organisasjoner som
gjør at vi i plan- og forvaltningssammenheng kan
basere oss på en stor felles kunnskapsbase.

9 Opplever kommunen at det I en øykommune som Hitra er kyststripa og de nære
foreliger interessekonflikter om sjøområdene den viktigste aktivitetssonen. Her skal
bruk av kystsonen, og er alt foregå og hit vil alle, samtidig som dette området
knapphet på kystareal et problem er vår viktigste ressurs, både for vår generasjon og
for videre utvikling av kommende generasjoner.
næringsvirksomhet i I denne sonen skal våre innbyggere bo, infrastruktur
kommunen? som veger, kraft- og telelinjer, vann- og avløpsnett

skal være i denne sonen. Næringslivet vil være her,
særlig viktig er dette området for oppdrettsnæringa,
reiselivsnæringa, landbruk og fiske.
Fritidsbebyggelsen ønsker også å ligge i denne
sonen, samtidig som kystsonen er Hitras viktigste
naturressurs og arena for friluftsliv.
Ja, det er mange interessekonflikter, - og store
ressurser brukes til planlegging og forvaltning av

denne sonen.
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Vurdering
Hitra er en øykommune på Trøndelagskysten med stor skjærgård. Dette gir bortimot optimale
forhold for oppdrett av en del arter, og vår region er regnet for å være norges viktigste
oppdrettsregion.
Hitra var blant de første kommuner som utarbeidet egen kommunedelplan for sjøområdene som
senere har vært rullert flere ganger. Denne plana, er godt akseptert av alle parter, og danner så
godt som uten unntak premissene for forvaltning av kystsonen og lokalisering av anlegg,
naturligvis sammen med kommunens øvrige planverk.

Strukturendringen i oppdrettsnæringa  har ført til  at det i Hitra er 3 store aktører og en liten lokal
aktør. De store aktørene  har ikke hovedkontor  på Hitra.
To av  de store aktørene har slakteri på Hitra, og mye laks transporteres inn til disse slakteriene
fra andre  kommuner.  I tillegg  har vi  ett videreforedlingsanlegg.
Slakteriene og videreforedlingsanlegget  krever bl .a. store mengder godkjent  ferskvann  som det er
et kommunalt ansvar å produsere.

Hitra kommune har innført eiendomsskatt på "verker og bruk", og skal i 2008 forberede
eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer ,  med iverksetting fra og med 2009.

Rådmannen mener at innføring av arealavgift på bruk av sjøarealene er riktig av flere grunner:
Den kan kompensere for de store planmessige og forvaltningsmessige utfordringer
som slik intensiv bruk av sjøarealene medfører.

- Den tilfaller kommunen der verdiene skapes og gir med dette en kompensasjon for
bruken av urørt natur.

- Den vil av-de-fleste oppfattes som "rettferdig", særlig- forhoittil store selskaper og
hovedkontorkommunene.

-  Den vil stimulere kommunene til ytterligere tilrettelegging for næringa.

Ved innføring av en slik arealavgift vil det være viktig å skille mellom ulike oppdrettsarter, dette
særlig for å skjerme nye oppdrettsarter og oppdrettere mot et for stort avgiftstrykk i en
utviklingsfase.

Rådmannen mener det vil være uheldig  å stille  kommunene fritt til om arealavgift skal innføres i
kommunen eller ikke. Et slikt system kan sette små kommuner opp mot hverandre og gi store
private aktører stort spillerom for eksempel ved forhandlinger om lokalisering av landbaserte
slakteri -  og videreforedlingsanlegg.
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