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UTREDNING OM BETALING FOR BRUK AV AREAL I KYSTSONEN - INNSPILL
Vi syns det er positivt at spørsmålet om kommunal skattlegging av areal i kystsonen som
brukes til for eksempel oppdrettsvirksomhet blir utredet, med tanke på endring av dagens
situasjon.

I Rana Kommune fins det to større fjorder som med sidearmer har en kystlinje på vel 100 km.
Kommunen har ingen ansatte med spesiell kompetanse til å vurdere egnethet og konflikter i
kystsonen. Når det ble registrert interesse for oppdrettsvirksomhet i vår kommune, ble det
nødvendig å innhente ekstern kompetanse på dette området.

Vi valgte å  få utarbeidet en kystsoneplan som også ble innarbeidet i kommunens arealplan,
kommuneplanen .  Dette arbeidet påførte kommunen en ekstra utgift på ca . kr. 75.000,-.

Hittil er det etablert ett oppdrettsanlegg i vår kommune, men flere vil trolig ble etablert
senere. Selv om etableringen hittil ikke har ført til de store konfliktene, kan man si at anlegget
delvis legger beslag på areal som tidligere ble brukt av både fritidsfiskere og yrkesfiskere.
Dette oppleves som negativt av disse brukergruppene.

Ettersom eierne og de aller fleste ansatte på oppdrettsanlegget bor i andre kommuner, har det
økonomiske utbyttet i form av skatter for vår kommune vært helt marginalt.

Vi ser i andre kommuner at særlig skjellanlegg går konkurs, og blir forlatt. En slik utvikling
er svært negativt, og fører til en betydelig forurensing og ulempe for både kommunen og
andre brukere av sjøarealene, for eksempel fiskere og skipsfart.

En eventuell kommunal skattlegging av arealbruk i kystsonen vil føre til at kommunen kan
øke sin kompetanse på dette fagområdet, og dermed bli bedre i stand til å håndtere nødvendig
planlegging og saksbehandling for saker som berører kystsonen.

Dersom anlegg går konkurs og blir forlatt, så vil kommunen få et stort press på seg for å få
ordnet opp i et slikt miljøproblem. Jeg ser derfor ikke bort fra at også kommunen må bruke
ressurser på en slik opprydding, selv om jeg er klar over at det planlegges å avsette midler til
opprydding av skjellanlegg.
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Rana kommune ser derfor positivt på at det innføres en ordning med kommunal skattlegging
av arealbruken i kystsonen. Dette vil føre til økt kompetanse innen forvaltning og
saksbehandling i kommunen. Det vil også være et bidrag til nødvendig kommunalt
engasjement ved havari og konkurser i kystsonen.
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