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Høring av forslag om økt avgift for tilsyn og kontroll med akvakulturanlegg 
 
Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2012-2013) for Fiskeri- og kystdepartementet, 
ble det vedtatt å bevilge 29,6 mill. kroner på post 70 – Kontroll- og tilsynsavgift i 
akvakultur i 2013. Dette innebærer en realøkning i avgiften på 10 mill. kroner. 
 
På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak sender Fiskeri- kystdepartementet på høring 
forslag om å øke avgiften for tilsyn og kontroll med akvakulturanlegg som er hjemlet i  
Forskrift om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet. Utkast til 
endringsforskrift følger vedlagt.  
 
Merknader kan sendes per post til Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep., 
0032 Oslo eller per e-post til postmottak@fkd.dep.no innen 11.mars 2013. 
 
Liste over høringsinstansene er lagt ved. Vi ber om at høringsinstansene selv legger 
høringsbrevet frem for eventuelt interesserte underliggende etater og organer. 
Høringsforslag er også tilgjengelig på hjemmesiden til departementet 
www.regjeringen.no/fkd - under saker på høring. 

mailto:postmottak@fkd.dep.no
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1. Bakgrunn 

I Prop. 1 S (2012-2013) for Fiskeri- og kystdepartementet foreslår regjeringen å øke 
bevilgningen til Fiskeridirektoratet med 10 mill. kroner for å styrke havbrukstilsynet, 
mot tilsvarende økt tilsynsavgift.  
 
Fiskeridirektoratet fører i dag tilsyn med akvakulturanlegg for å sikre at gjeldende 
vilkår for tillatelsen blir fulgt, og at oppdrettsanlegg driver miljømessig forsvarlig. 
Det utøvende tilsynet skal styrkes, særlig på områdene biomassekontroll og rømming, 
og det skal utvikles verktøy for bedre biomassekontroll. 
 
Tilsynsvirksomhet blir delvis finansert av en avgift for tilsyn og kontroll, jf. Forskrift 
21.12.2001 nr. 1597 om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet § 3. 
Inntektene blir ført i kap. 5575 Sektoravgifter Fiskeri- og kystdepartementet post 70 
Kontroll og tilsynsavgift akvakultur. 
 
Avgiften ble innført 24. juni 2005 og skal betales pr. lokalitet og ikke pr. tillatelse, fordi 
det er lokalitetene som blir kontrollert. Ferskvannslokaliteter og lokaliteter som er 
brukt til oppdrett av settefisk og skjell, er unntatt.  

 
 

2. Nærmere om forslaget 
Innretningen av avgiften, med grunnavgift og tilleggsavgifter ut i fra lokalitetens 
størrelse videreføres uendret.  
 
Det økte avgiftsprovenyet foreslås fordelt slik: 

• Årlig grunnavgift for kontroll - og tilsyn med akvakulturanlegg med fisk i sjøvann 
øker fra kr 9000 til kr 14 000, for fiskeparker fra kr 500 til kr 1000. 

• Tilleggsavgiften for middels store lokaliteter av matfisk laks, ørret og 
regnbueørret øker fra kr 6700 til kr 10 000, mens tilleggsavgiften for store 
lokaliteter øker fra kr 11 000 til kr 17 500. 

• Tilleggsavgiften for stamfisktillatelse for laks, ørret og regnbueørret øker fra  
11 000 til kr 17 500. 

 
Til grunn for avgiftsberegning legges lokalitetens klarerte maksimalt tillatte biomasse i 
tonn, slik det går frem av lokalitetsklareringen. Dette gjelder uavhengig av eierskap, 
dvs. om det blir drevet samdrift på lokaliteten. 
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3. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget innebærer økte utgifter for den delen av havbruksnæringen som har aktivitet 
på lokaliteter som omfattes av dagens tilsynsavgift. Kostnadsøkningen pr 
avgiftsobjektgår frem av nedeforstående tabell. 
 

Tabellen gir en illustrasjon av forslaget. 

Type lokalitet Antall 

lokaliteter 

Grunnavgift Tilleggsavgift 

1 

Tilleggsavgift 

2 

Samlet ny 

avgift 

pr 

avgiftobjekt 

Avgiftsøkning 

pr 

avgiftsobjekt 

Proveny 

pr 

avgiftsgruppe 

Fiskepark 11 1000   1000 500 11 000 

Slaktemerd 53 14 000   14 000 5000 742 000 

Matfisk marin 144 14 000   14 000 5000 2 016 000 

Liten matfisk laks, ørret, 

regnbueørret 

216 14 000   14 000 5000 3 024000 

Middels matfisk laks, ørret, 

regnbueørret 

276 14 000 10 000  24 000 8300 6 624 000 

Stor matfisk laks, ørret, 

regnbueørret 

467 14 000  17 500 31 500 11 500 14 710 500 

Stamfisk av laks, ørret, 

regnbueørret 

28 14 000  17 500 31 500 11 500 882 000 

Forsøk, forskning – 

undervisning 

79 14 000   14 000 5000 1 106 000 

Visningstillatelser 31 14 000   14 000 5000 434 000 

      Samlet 

proveny 

29 549 500 

  

 

 
 

 
Med hilsen 
 
 
Vidar Landmark 
ekspedisjonssjef 
 Yngve Torgersen 
 avdelingsdirektør 
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